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“হে ভগ্গবান্, তুমি চেয়েছে আমাদেরবিশ্বাস কি ধরনের 
তা পরীক্ষা! করতে, তোজার কষ্টিপাথরে আমাদের 
আস্তরিকত! কষে দেখ তে। ভগবান্, এই অগ্নিপরীক্ষা 
থেকে আমরা যেন উঠে আঙগতে পারি উন্নততর, 
শুদ্ধতর হয়ে।” 

_শ্রীমা (পণ্থিচেরী ) 

বি বব 
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শিক্ষ"বিভাগের মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক মধ্য ও উচ্চ” 
ইংরাজী স্কুলসমুভের বালিকা-পাঠ্য পুস্তকরূপে নিন্দিষ্ট। 

১৯৩৩ স;লের কলিকাতা গেজেট? দ্রষ্টব্য | 

ভারতের নারী 
€ সচিত্র ) 

লসচিজ-গীতা'-সম্পাদক ও ভারভপুরুষ_শ্রীঅরবিন্দ , ভারতের স্বাধীনতা-সংপ্রাষের 

স'ণক্ষণ্তড ইতিভাসন 'সচিতর-পছ্ো-গীতা' প্রভৃতি পুস্মক- প্রণেতা 

প্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভষ্ট'চাধ্য (বিদ্যাভৃষণ ) 
প্রণীত 

একত্রংশ সংস্করণ 

সভ্ভাঞ্ন লুক্ক এতভিক্সী ৩্রাইত্ভ্ডিউি কিশ্বস্মিত্িজ্ড 

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকীশক 

১০5 বঙ্কিম চ্যাটাজ্জী স্বীট, কলিকাতা-৭০ ০০৭৩ 

১৩৬৭ 



প্রকাশক : শীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্ধ্য, বি. এ, 

মডার্ণ বুক এজেন্দী প্রাইভেট লিঃ 
১০১ বঙ্কিম চ্যাটাজ্জী স্ব, 

কলিকাঁতী-৭ ০০০৭৩ 

চর 2৪০০১ ০ ০৮৪২০ 9০০৯ 9 392৯3 ৮৪৯ 3 ৮০৯ ০ ১১১ 2০০৬ 5 22৭ ১ 2৯3 ৮৪৭ ১ 9৮৯5) 

«হে ভারত, ভুলিও না €ভোমার নারীজাতির আদর্শ-_ঃ 

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভূলিও ন! তোমার সমাজ-__ঃ 

বিরাট মহামায়র ছায়। মাত্র।” 

_বিবেকানন্ৰ 

€ ০০১০৫৪৮০১০৩০০৯১০৫০৮০৬১৪৪৮৮০৫৬০- 

ৃঁ 
| 
্ 
ৃ 

ভি ১৫৫0 4 ০-১-০১ 3১৪9 ১২৬০১) 5 ১৫৩ ১ ্ ঞ্ড ০ এ ১০৯৫৩ ৫ 

মুদ্রাকর : শ্রঅনিলকুমীর বন্যোপাধায় 

শঙ্কর প্রিপ্টার্স 
২৭/৩ বি, হরি ঘোষ স্ত্রী, কলিকাতা-৬ 



তদূর অন্ভ্াত সে ভূমি, 

তভীতা মা আমার 

স্রেহময়ী সে মূরতি করিয়া স্মরণ 

হেথা হতে ক 

যেথা আছ তুমি ্ রি 

“ভারত-নারী” করিনু অর্পণ । সি 5) 
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] “সংযত হয়ে শান্তভবে ময়ের শক্তর কাছে নিজেকে 

ৃ ঘুলে দাও সে শক্তির কাছে সম্মত দাও, নিন্। প্রকৃতির ৃ 

প্রেরণাকে প্রভ্যাখ্যান কর।” র 

: | ০৯৮০) 

সময ৃ ৃ 19 6- সলটে ভস্৮উ 7 পলটিটেল্টে শত 2 ইত ১ নঠ62্টি স্ব) ডেঞ্ছটি লতা 



(
০
৬
 

ড
5
 

ও
স
্
চ
 

ভ
গ
 

এ
ড
 

০
৪
 

৩
”
 

০
৩
 

০
৩
৮
৬
৩
 

5
3
5
 

৪
৩
৪
৩
%
 

৪
৪
 

ও
ত
 

৫
2
৫
৮
 

প
ট
 

ও 
ও
৬
 

৬ 
জ 

ভ 
ভ
গ
 

২
৯
৪
 

০
৬
৩
৬
০
০
০
৩
৯
৬
৬
 

ত
৪
 

এ
4
৬
০
০
৩
৩
৪
৪
৫
৪
৩
৪
৪
০
৯
৪
এ
৩
 

০
৩
 

০
 

ও 
৪ 
5
6
0
 

ভ
া
ট
এ
খ
া
জ
া
জ
ট
ি
 

এ
ট
ি
 

৬
৬
৬
৪
 

ও
ত
 

ও
 

উ
র
)
 

৩
১
 

এ
ল
ট
ি
ও
 

»
 

০
৬
 

৮
৬
 

৬7
 

৩
৩
 

৪
৬
৩
 

৪
৩
 

৬
৮
০
৬
 

০
৫
 

উ
ট
 

ও 
ও
 

৪
৩
 

এ 
৪
৩
১
৩
০
 

৫
০
 

৬.
 

জ
প
 

ভ
র
ত
 

হ
ও
 

ক 
ও
ক
 

গ
জ
 

1
 

শ
৫
০
 

০
৬
 

প
স
৫
৮
 

ও 
ও 

এ 
ড
ি
ও
 

জ
ল
 

৩
৬
 

৬ 
উ
ড
 

ড
ি
 

8
9
৩
5
 

ও 
2
 

ও 
৬
৪
৪
 

8
8
5
 

৯
6
৫
৩
৮
 

০০
 

০
৫
১
৬
৩
৬
০
 

০ 
৩
৩
 

উ
ড
 

8
2
5
5
 

ও
 

প
চ
 

৩
০
০
০
৩
 

৩
৩
৩
 

৯
১
৪
০
০
৩
৩
৩
৩
৩
৩
 

৪
৫
 

ত
৪
 

০
 

ও
 

চ
 

৫
১
৩
 

0
১
0
১
5
 

ট
ি
ট
ি
 

ভ
ে
 

১
 

উ
ট
 

৩
 

৪
৪
৪
৪
৩
 

ড
গ
 

এ
 

৫
৮
 

উ 
১ 

(
১
৬
 

উ
ট
 

ও 
উ
ড
 

ট
ি
 

0
 

ও
 

৪
৬
 

০
৫
 

ও
 

৩
৩
৪
 

ট
ি
ট
ি
 

ম
ত
 

ই
স
ি
 

র
া
 

8
৪
5
 

ও 
ও 

ও
 

ও 
৪
৪
)
 

নি, 

৭
 

11 
ঃ 

ঃ 
££
 

?ঃ
 

। 
নু
 

11
 

£ 8 
£ 

: 

শশী শী শা শশী শ্পেপসপা পাশ পাপা শািশি 

উপহার 

ডতডড৪ 9০৩৩6৩5555৩ জপ ৮৪৩০৬ ০ রত তত এ-ও ০৪৮ ২০ হি চটি ভগ গে উ 0 ১৫ ০৪ ৫৬ ৬ ও 

2৩ এ ৪ 5 ড 5 585 রড ৪ 8৫ ৩ ৫৮৫৬ ৫৮ হক (হা ৫১৫১ ৩০৮ ৫১ ডি উন ভি উ ৬৬৪ ৬ 

-শশি্শিসাশীীশিপাাশীাি পীসী শা শীস্াীশিীশিশ শী শি শী পপি 

গড ভু 
ভিটে 

এ
জ
 

ক
ও
 

৮ 
৬ 

আ
ও
ত
া
 

উ
ক
ি
 

5
 

০
 

র
ও
 

৮
৭
৪
 

০
 

প
র
 

ভ
ু
 

৪
১
 

৮ 
জ
া
ত
 

জ
ি
ও
 

2
৩
৩
 

৩ 
০
8
 

8
৬
 

৫
৪
 

(
০
৩
০
০
 

৪ 
ও
০
৮
০
৮
-
৮
 

র
৩
 

ও
ড
 

৩ 
ও
 

2
০
৩
০
০
 

৪
৪
৩
৪
 

র
ড
 

জ
স
্
 

9
6
৩
৩
 

০
5
8
5
 

6
)
৭
 

৪
8
৮
১
৫
৬
৮
৬
৬
০
৮
 

8
5
৮
৪
৬
 

৬
৩
 

ও
ত
 

ও 
ও 
উ
প
র
ি
 

আ
স
 

ট
ি
 

উ
ি
 

ট
ি
 

ট
ি
 

ব
ত
 

শ
ক
ধ
্
ড
০
 

৮
 

অ
র
 

ও
 

»
 

৪
৩
 

ড
ি
জ
ে
 

উ
ড
 

৪
৫
৮
 

ট
ি
 

» 
এ 

ড
ক
 

ও 
৬
৬
 

5
 

(
০
 

উ
ট
 

এ
ব
 

ও 
০ 

হা
না
 

উ 
এ 

জ
প
 

ও 
ও 

৫
.
 

ও 
ও 

জা
-গ

টি
 

০
০
৫
 

৫ 
ও 

৬ 
৫০
৪১
৫৯
 

ও
০
৩
 

৪
5
 

ও
 

ও 
৪
 

ও 
ও
 

ও 
শ
ট
 

৪
-
১
 

৪
৮
-
০
০
-
৫
৪
৪
৪
 

এ
 

র
ত
 

(
এ
 

জ
ব
 

ও 
৩ 

ও
 

ও 
». 

ক
ও
 

৯
০
৮
০
৮
৪
৪
৪
৩
৩
৩
 

৪
 

5
6
 

৩ 
৬
০
০
 

৩
৩
৩
 

র
ট
ে
 

৪
6
9
5
0
 

৮
৬
 

০
৬
৭
 

3
৩
০
৬
৪
 

০
৩
 

৪
ও
 

এ
হ
া
 

ভ 
৫
৮
৩
 

৩
৬
৩
১
৩
 

শ
হ
র
 

ভ
 

এ 
ও
 

এ 
আ
ও
 

(ট
ি 

এ
ড
 

এ
প
ি
 

ট
ি
 

গ
ে
 

জ
প
 

রা
জা
 

প
ি
 

ব
ি
শ
 

এ
 

এড
 

এ
 

উট
 

ত
র
 

স
ি
স
ি
র
 



&৪/৪ 

$$555৬%58৬458৬৬৬ 

৬৬৪৬৬৮৬% 

68৬৬৬ 
সর া তি 

পিং 

/48388/5588858585558455550958857538589 পি পরশ পি এ পি ৩ ৩ পা পা লী সিল এলসি পারি 

'শস্তি-সাধন৷ ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে 

দিয়েছেন। প্রেমের সাধন] করি- কিন্ত্ত যেখানে শক্তি 

নাই সেখানে প্রেমও থাকে না, সঙ্ীর্ণতা-ক্ষুদ্রতা আসে, 
দ্র সন্ধীর্ণ মনে-প্রাণে প্রেমের স্থান নাই |? 

শ্রীঅরবিন্দ 

পতি 

দ7গগপগণার্দদগগ?দ?গদদারগা গাদাগাদি 
€ 

টু পি টি 

সু 

দীপ 

৮ গু 

গগদ£%%গদগ ধু দগা দূদু দাদ ২. শেন শা পাপী তা পা পাশ তর তর পি বাটি পাপী | পি পর 





$। 8/978859/8161814454482 
হে হু 
বর পু 
সং “শক্তি-সাধন। ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে ? 
রং দিয়েছেন। প্রেমের সাল] করি-কিন্তু যেখানে শক্তি নর 
তঁ নাই জেখানে প্রেমওথাকে না, সদ্রী্ণতা-কষুদ্রতা আসে, £ 
2 ক্ষত সন্কর্ঘ মনে-গ্রাণে প্রেমের স্থান নাই।” 
প। 
নে সু 
রর শ্রীঅরবিদ্দ 

পি এ 

৬৬৬৬৪ 2 
০৪ স গ্ গা রগগাগর্রপগরগগগ1দরগগদরগাগাগগগগাদগি 



ভূমিকা 
জগদ্ধাত্রী জগদঘ্বার অর্চনায় বিক্রয়লন্ধ অর্থ উৎসর্গ-মানসে আধা-কন্যাগণের জন্য 

“ভারতের নারী? প্রকাশিত হইল । 
বর্তমানকালে শান্্রান্থবাদ, আদর্শ ও উচ্চভাব লইয়া অনেক পুস্তক নারীশিক্ষার 

উদ্দেশ্টে লিখিত হৃইয়াছে। কিন্তু তাহাতে রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে 

বিশিষ্ট আলোচনা নাই। আমি এই পুস্তকে দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক 

অবস্থপালনীয় বিষয় বিশদরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং অধুনা প্রচলিত 
আচার-ব্যবহাবের যথাসম্ভব দোষণডণ আলোচন1 করিয়াছি। পরিশেষে ভারতের 

দশটা আদর্শ নারীর পুণ্যচরিত্র বণিত হইয়াছে। তীহাদের জীবনের যে অংস্টা 
সর্বাপেক্ষা মহিমময় সেই অংশই যথাসম্ভব পরিদ্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 
সামাজিক ও নৈত্তিক দুই একটা জটিল গ্রবন্ধ লিখিতে ভাষা ও তাঁৰ অপেক্ষারুত 

কঠিন হইয়াছে । আমার ভরসা স্ত্রীজাতির মঙ্গলাকাজ্কী স্থধিগণ তাহাদের স্থ স্ 

গৃহলক্ষমীকে এই পুস্তক অধ্যয়নে সহায়ত! করিবেন । 
এই্ পুস্তকের পাওুলিপি বঙ্গদেশের বর্তমান মনীধিগণের মধ্যে অনেককে 

দেখা্য়াছিলাম, তাহাদের উৎসাহেই পুস্তকথানি প্রকাশে সাহসী হইলাম। 

আমার অন্যতম অগ্রজ স্বসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুমুদেন্দু তট্টাচার্ধ্য কাব্যবত্বাকর 

মহাশয় গ্রবন্ধগুলি সর্বতোভাবে সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়| দিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ 

শ্রমান্ কিশোবীমোহন ভট্রাচার্ধ্য জীবনী-সঙ্কলনে সহায়তা করিয়াছেন। ইহাদের 
যত্ব ও মহান্থৃতৃতি না থাকিলে পুস্তকখানি সাধারণ-সমক্ষে বাহির করা অসম্ভব 

হইত। ইতি 

টি শ্রীউপ্দ্রচজ্জ ভট্টাচার্য্য 
মহালয়।, সন ১৩২৬ সাল। 



ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা! 
মায়ের কুপায় কয়েক বত্সরের মধ্যেই মত্প্রণীত “ভারতের নারী'র ষষ্ট সংস্করণ 

প্রকাশিত হইল । বর্তমান নাটক-উপন্যান-প্রাধিত 'সবুজ সাহিত্যের? যুগে কুলললনা ও 
গৃহলক্ষ্মীদের নিকট এই ধরণের পুস্তকের আদর যে আজও কমে নাই, তাহ! “ভারতের 

নারী”র পক্ষে কম শ্লাঘার কথ| নছে। তথাপি ইহা আমি নি£সঙ্কোচে ব্যক্ত করিতে 

কুষ্টিত নই যে, ইহাতে আমার নিজের কিছু আনন্দ বা! কৃতিত্ব নাই । দীর্ঘ জীবন- 

পথের স্গটময় যাত্রার সময়ে একদা ধাহীর প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ 

নাঁরীসমাজের একান্তিক মঙ্গলের জন্য এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছিল, হদ্দেশে 

অলক্ষো থাকিয়া তাহার কার্ধ্য তিনিই করাইয়া! লইতেছেন। তাই এ বিশ্বাস আমাঁপ 
আজও আছে যে, এই পুস্তকপাঠে ভবিষ্যৎ নারীসমাজ ভারত-নাবীর সনাতন আদর্শে 

অন্তপ্রাণিত হইয়! নারীত্বের হত-গৌরব পুনপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে । 
এই সংস্করণের বৈশিষ্য অনেক দিক্ দিয়! পরিস্ফুট। ইহা ঠিক পূর্ব পূর্ব 

সংস্করণের পুনমুক্রিধ নহে । অনেক বিষয় পরিবন্ধিত হইয়াছে, আবার বাহস্যবোধে 
স্বানে স্থানে বু অংশ পরিমাঞ্জিত হইয়াছে, এবং আধুনিক যুগপ্রগতির সহিত তাল 

রাখিয়া অনেক নুতন বিষয়ও সংযোজিত করিতে হইয়াছে । “বিবাহ ও “সংসার, 

গ্রবন্ধ দুইটী পণ্তিতপ্রবর শ্রীযুক্ত স্বরেন্দমোহন বেদীস্তশান্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহোদয় কর্তক 

সর্ধাতোতাঁবে পরিবর্তিত ও পরিবন্ধিত করা হইয়াছে । এতগ্ডতিন্ন “ভারতের নারী- 

পরিচয় অধ্যায়ে কতিপয় সতী-সাধ্বী ও প্রাত-ম্মরণীয়া নারীর সংক্ষিপ্ত জীবণী প্রদত্ত 

হইয়াছে, "নারীর আদর্শ' শীর্ষক সুললিত কবিতাটা প্রসিদ্ধ কবি ও ম্থুসাহিতাক 

্রযুক্ত বাধাচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের “দীপা' নামক কবিতা-পুস্তক হইতে সংগৃহীত 

হইরাঁছে এবং পরিশিষ্টে আমাদের কয়েকঞ্জন মনীধীর অতীত ও বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা 

সম্বন্ধে কযজেকটা প্রবন্ধ প্রদত্ত হইয়াছে । 

পরিশেষে বন্তবা এই যে, এই সংস্করণকে সকল দিক্ দিয়া হ্ন্দর ও শোভন 

করিয়া তৃপিবার জন্য ধীহারা আমাকে সাহীযা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে পরমাত্মীর 
ও বন্ধ অপ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শান্্রী, এম.-এ", পি. আর.-এস্., বেদান্ততীর্থ ; 

শক্ত প্রমধনাথ চক্রবর্তী, বিএ. বিদ্যাতৃষণ ও শ্রীমান্ মণিভূষণ বাগ চি মহাশয়ের 

নাম উল্লেখযোগা । ইহাদের অযাচিত সাহাযোর জন্য আমি ইহাদের নিকট 



বিশিভাবে কৃতজ্ঞ। তর্সা আছে, পূর্বাপর সংস্করণ অপেক্ষ। এই সংক্গরণের 
“ভারতের নারী স্থধীসমাজ ও কুলপন্্রীগণের নিকট আদব-যত্ব পাইবে । ইতি 

থান ৰ শ্রীউপেক্দ্রচজ্দ্র ভট্টাচার্য্য 
৮ শাবণ, ১৩5১ সান। 

সপ্তম সংক্করণের ভূমিক। 

এই সংস্করণে সামান্য পরিবর্ধন ও পরিবদ্ধন করিয়াছি এবং দুই একখান নুতন 

ছণ্বও সংযোজিত হইয়াছে । বাংলাদেশের গৃতিণীগণের জন্য ক্বরাজ আচার্য্য 

ইন্দুশখর তর্কাচার্যা-্যায়তর্কতীর্থ মহাশয় কর্তৃক পিখিত কতকগুলি টোট্ক' উ্বেব 
তালিকা ও বাবহাব-বিধি পবিশিষ্টে মু্রিত হইল। গৃহিণীগণ এই মব টোটকা ইষধ 

ব্যবহারে উপস্থিত ক্ষেজ্ে সামান্য সামান্য বিপদের হাত হইতে অনেককে রক্ষ' কপিয! 

গৃহস্থেব অনেকে উপকার সাধন ক রিতে পারিবেন_ ইহাই আমাদের বিশ্বাস । 

আশা করি, পূর্ব পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষ। “ভারতের নালী'ব বন্্মান সংস্বণ 

গৃহলক্ষমীদের নিকট অধিক আদৃত হইবে। 

আডবালিয।, 

্মাটি্ী: ১৩৭৫ সাজ, ূ ্ীউপেক্দ্রচন্দ্র ভট্ট।চার্য্য 

নবম সংক্করণের ভূমিকা 

আজকাল কাঁগজেব অভাবে পুস্তকখানির মুদ্রণ ইচ্ছান্ুরূপ ক”' যাইতেছে না, 

এদিকে প্রত্যেক সংস্করণে ইহার কলেবর-বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইতেছে । নান! 

অস্রুবিধাসত্বেও এই সংস্করণে সামান্ত কয়েকটা নৃতন প্রবন্ধ সংযোজিত না কব্য়া 

থাঁকিতে পারিলাম না। কলেব্ব-বৃদ্ধির জন্য মূল্যবৃদ্ধি করা হইল না। আশা করব, 

পূর্ব পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণ সর্বনাধারণের নিকট অর্ধক আর্ত 
হইবে । ইতি 

বাছুডবাগান | 

১৩1১, কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা ্ শ্রীউপেক্দ্রচন্দ্র ভট্ট চার্ধয 
লক্্মীপূণিমা, ১৩৫১ সাল। | 



ত্রয়োদশ সংস্করণের তৃমিকা 
“ভারতের নারী” যে ভারতের নারীত্ব-গৌরব ও তাহার মহিমাকে নৃতন করিয়া 

এ যুগের নারীদিগের নিকট তুক্তিয়া ধরিয়! তাহাদিগের সম্মুথে একটা আদর্শকে স্থাপনা 

করিতে কৃতকার্ধ্য হইয়াছে-_ভারতের নাঁরী'র বর্তমান সংস্করণই ভাহার গ্রমাথ। 

বর্তমান যুগে আমাদের দেশের বনু শিক্ষিতা নারী স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক নানারপ 

গন্ধ লিখিতেছেন। স্বানীভাববশত: আমরা সেগুলি আমাদের পুস্তকে পুনমুদ্রণ 
করিয়া পাঠক-পাঁঠিকাগণকে উপহার না দিতে পারায় দুঃখিত। সম্প্রতি বিখাত 
'কেশরী” সাধাহিক পক্জিকায় মেয়েদের লেখা যে সব ছোট ছোট প্রবন্ধ বাহির 

হইতেছে, তাহার কয়েকটা আমরা “ভারতের নারীর পরিশিষ্টে সংযোজিত করিয়া 
পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিলাম। আশা করি, পূর্ব পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা এট 
সংস্কবণের “ভারতের নারী” সকলের নিকট অধিক আদুত হইবে । 

চি |উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্রাচার্য 
১৩৫৯ সাল । 

ষোড়শ সংস্করণের ভূমিকা 
এট নৃতন সংস্কব্ণটা পূর্ব পূর্বব সংস্করণের পুনমুদ্র্ণ বলিলেও চলে, কেবলমাত্র 

এই সংস্করণে গ্রীমতী সবিতা চৌধুরী বিলিখিত 'গৃহজক্মী' প্রবন্ধটা 'আনন্দবাজাব 
প্রকা? হইতে উদ্ধৃত করিয়া পরিশিষ্টে সংযোজিত কণা হইল । ইতি 

রানার শ্রীউপেন্দ্রচক্ ভট্টাচার্য্য 
১৩৬১ প্াল। 
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মঙ্গলাচরণ 

“বন্দে মাতরুম্” 

জয় ছুগে জগন্মাতঃ প্রণমামি আ্রীচরণে, 
ভক্তি দাও পদান্ুজে জনমে, মরণে, রণে । 
শক্তি দে মা শক্তিরূপা 

অবলা-কলঙ্ক লয়ে 

আত্মরক্ষা, ধন্ঝ রক্ষা, 

দেহ, মন, বাহুতে মা 

কৌমারী রূপ সংস্থানে 
পালন করিয়া ধন্য 

রূপ দাও, স্বাস্থ্য দাও, 

স্বাস্থ্যরক্ষা-উদাসীনা 

যশ দাও, ভাগ্য দাও, 

পতি-মনোমত হ'তে 

সহধন্মিণীর ধর্ম 

কখনও ভুলেও যেন 

সম্ভান-পালন-শক্তি 

দেশারাতি মারি রণে 

জননী জনমভুমি 

ব্বর্গাদপি গরিয়সা__ 

অবলারে দে মা বল, 

বাচিয়া মা নাহি ফল। 

সমাজের রক্ষা! তরে 

বল দেগো দয়া করে । 

কন্তারূপে সেবাব্রত; 

হই যেন মনোমত । 
দাঁও স্থাস্থ্যরক্ষা-মতি ; 
ভারত-নারী-হ্গতি । 
দাও মনোমত বর ২ 

শক্তি দে মা তারপর । 

পালি যেন ধন্ত হই; 

পতি প্রতিকূল নই । 

গণেশজননি দে মা; 

সে শকতি দে মা শ্যামা । 

মায়ের অধিক মাতা, 
না ভুলি যেন সে কথা । 



ভারতের শিক্ষ।-মন্্ 

সষ্টির পূর্বাবস্থা গাচ অন্ধকারে আচ্ছন্ন । প্রলরের পরবর্তী অবস্থাও প্রায় 

তদ্রুপ; একমাত্র স্থিতিকালেই প্রতিভাত হয়,_যেন “ন্বপ্র দিদ্ে তৈরী, সে যে স্মৃতি 

দিয়ে ঘেরা” স্থিতিকালের স্বৃতিও পুষ্প নহে। কষ্টর প্রারন্ত ও ধ্বংস ছুজ্ঞেয়। 

স্বিতিকাল ব্যক্ত হইলেও বৃহশ্যজালে আবৃত । 

স্থিতিকালের সত্তা শ্্-জগতের প্রক্ৃতি-নিচয়ের অন্তরাক্সার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে 

ঝঙ্কীত হইয়া বৈচিত্রের ভিতর দিয়া আপনাকে বনহুধা পবিস্ফরণ করিতেছে । 

বিশ্ববিমোহিনী প্রকৃতি ও মানবাকআ্ম_এতছুভয়ের আধাবভূতা সন্তাৰপে নে আপনাকে 
ব্যক্ত করিতেছে । 

নিখিল প্রকৃতি এই ঢুজ্ঞেয় রহস্য ভেদ করিয়া, আধারভূতা সত্তাকে পরিপর্ণভাবে 

জানিবার জন্য অনন্ত অনিশ্রাম প্রবাহে, আপনার অন্তগূঢ আনন্দকে বর্ণে, গন্ধে এবং 
শৌোভায় বিকশিত কবিযা! একভাবে আঁবহমানকাল ছুটিয়া1 চলিয়াছে। 

্টির শ্রেষ্ঠ অবদান মানব-আত্মাও এই রহস্য-জাল ছিন্ন করিম অনন্ত তপস্। 

দ্বারা এই সন্তাকে জানিবার জন্য আবহ্মানকাল ছুটিয়া চলিয়াছে। অমোঘ বীধা, 

অমিত সাহস এবং অনন্ত তপন্তা দ্বারা ইহাকে পাইতে ব্যর্থকাম হইয়া], নিজের থর্বতা- 

স্বল্পতা বুঝিতে পারিয়া, মানব-মন অতি দীন আকুলস্বরে বলিতেছে-_“অন্তরাত্মা 

প্রকাশিত হও ।” 
জ্যোতিঃসম্পদ্ মানব-মনের এই পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনে তুষ্ট হইয়া, পুনঃপুনঃ জনম 

মরণের সঞ্চিত বেদন! দৃরীভূত করিয়া অন্তরের গভীরতলের দ্বার উদঘাটন করিয়া 

বলিতেছেন--“আত্মস্থ হও, আপনাকে বিকশিত কর, আপনাকে সমর্পণ কর, আপনার 

দিক হইতে সকলের দিকে ফের |” 

মানব-মন পবিপূর্ণভাবে এই নির্দেশে আত্মোৎসর্গ করিয়া আপনাকে ব্রাঙ্মভাগবত 

করিবার নিমিত্ত কশ্ম-ভক্তি-জ্ঞানের সাধনায় রত হইল; এবং এইরূপে কন্ম, ভক্তি ও 

জ্ঞানের সম্বয়ে নিজের চাঞ্চলা দূরীভূত করিয়া আত্মস্থ হইল । 
এই কর্ম-ভক্তি-জ্ঞানের সাধনাই আমাদের শিক্ষা-মন্ত্/--আমাদের দীক্ষা-মন্ত্র। 

আজ আমরা পাশ্চাত্য জাতির সংশ্রবে আসিয়া আমাদের দেশের সেই 
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সাধন! ভুলিয়া গিয়াছি। জননীগণ, এই দুর্দিনে আপনারা কম্ম-ভক্তি-জ্ঞানের সাধনা; 
আমাদের দেশকে পুনগায় পৃত ও ভাগবত করিয়া তুলুন । 

ভারতের অবদান 

বিশবব্রঙ্জাণ্ডের মধ্যে কত পৃথিবী, কত চন্দ্র, কত স্য্য আছে,_-তাহ1 এখনও মানুষ 

আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় পাই । সকলেই একটা পৃথিবী, একটা সুধ্য ও একটা চন্দ্র 

ও কতকগুপি গ্রহ-নক্ষত্র দেখিয়াছে। আবাব আমাদের এই পৃথিবীতে চন্দ্রস্ূর্য ও 

গ্রহ-নক্ষত্র কতটুকু কাজ করে, তাহাও কেহ এখনও বলিতে সম্পূর্ণ সমর্থ নে । তবে 
আমবা যে পৃথিবীতে খাস করি, তাহার তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল; এবপ নির্দেশ 

করা সম্ভব হইয়াছে, এবং উহাকে নৃতন ও প্রাচীন নামে অভিহিত কর] গিয়াছে। 
প্রাচীন ভাগে এপিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ওসিয়ানিয়া এই কয়টা মহাদেশ । এই 

এপিয়া মহাদেশেই আবাবৰ অনেকগুলি দেশ আছে। তাহার মধ্যে ভারত একটা । 

এই ভাবতবর্ষই আমাদের দেশ। 
ভপত রাজার নাম হইতেই আমাদের দেশের পাম হইয়াছে 'ভারতবষ'। আমাদের 

দেণেণ মত দেশ পৃথিবীতে কোথাও নাই । কোন দেশেই হিমালয়ের মত সুন্দর ও 
হ-উদ্চ পর্বত নাই ॥ কিনব পিন্ু, এঞ্গপুত্র, গঙ্গা, গোদাববী ও মবতীগ মত স্থনব 

নুশণ পদ নদীও পাই । প্রারুতিক দ্রবাপস্তারে সম্পত্তিশালী ভারতের মত স্কান কোথাও 

পাই । ভাবতে যাঠা শাহ, ভাহা প্াথবীর কোথাও নাই । পামায়ণ, মহাওারত ও 

পুরাণাদি এইতে ভাবতের প্রাচীন ইতিহাস জানিতে পারা যাঁয়। এই ইতিহাস-পা্ে 

'আমণা আমাদের দেশের সংস্থান সম্বন্ধে এবং আমাদের পূর্বপুরুষ ও সতী-সাধ্বীগণে 

সম্বন্ধে সব কথাই জানিতে পাবি। 

উদ্ভবে মণিময় পর্বভ-রাজ হিমালয় ভারতমাতার মুকুটন্বরূপ বিরাজমান, দক্ষিণে 

অনন্তবত্বাকপ পীলাম্ব ভারতমহাসাগর তাহার চরণ বিধৌত করিতেছে । পশ্চি 

স্ 
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শাপবলাগর, পূর্বে বঙ্গোপপাগব যেন তাহার চরণারবিন্দে আপনাদিগকে উৎসর্গ 

করিবার নিমিত্ত ছুটিয়াছে। মধ্যে বিন্ধ্যপর্্ধত মেখলার ন্যায় শোভা পাইতেছে। 

সেই মেখলায় যেন তিনি দ্বিধ1-বিভক্ত হইয়া! পড়িয়াছেন । হিমাপয় হইতে বিস্ধ্যপর্বত 

পর্য্যস্ত উত্তর ভাগকে আধ্যাবর্ত এবং বিদ্ধাপর্ববতের দক্ষিণের দেশকে দাক্ষিণাত্য বলে। 

ননে হয়, প্রক্ৃতিদেবী নিজের মনের মত করিয়া ভারতমাতাকে সর্ব-সৌন্দর্ধযময়ী 
করিয়াছেন । 

আধুনিক এঁতিহাসিকগণের বিশ্বা-_ভারতীয় সভ্যতার আদিপুরুষ আর্্যগণ 

ভাতে পঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধুনদের তীরে প্রথমে বাস কবেন। তাহার! হিন্দু নামে 

অভিহিত । সেই হিন্দজাতি ক্রমে ক্রমে ভাঁবতের সর্বত্র নিজ সভ্যতালোক বিকীর্ণ 

করিলেন । লোক-বৃদ্ধির সহিত সংসার ও সমাজের স্থবিধার জন্য তাহার! চারি 

বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। ইহাদের মধ্যে ধীঙারা ধশ্ৰচিন্তা করিতেন এবং সকলের 

মধ্যে তগবান্কে মূর্ত কিয়া, সকপকেই আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া জগৎকে সচ্চিদানন্দের 

অধিকারী করিতে পাগিসেন, এবং ত্যাগ ও জ্ঞানের বলে দেশকে, ভাগবত করিয়া 

তুলিলেন, তাহারা হইলেন ব্রাহ্মণ | সমাজে ইহাদের কর্তবা নির্ধীরিত হইল বিজ্যা- 
চচ্চা, ধন্মশিক্ষা দান, সকপের স্থবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন, 

ধমীজের হিতার্গে স্ব বব সাধনা, তপন্য1 ও শক্তির নিয়োগ । খধাহারা ব্রাহ্মণের আদর্শ 

প্রতিষ্ঠার জন্ত জীবন উৎসর্গ করিলেন, অর্থাৎ ধাহাঁবরা ব্রাহ্মণের দক্ষিণ বাহু-স্বরূপ, 
ধাহাবা খাঙ্কী ও সমাজকে অনাধ্যেব হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রধারণ 

করিলেন, যাহারা ম্বস্ব বীধ্য ও জীবন দান করিলেন, দেশ-বক্ষার্থে ধাহীরা ক্ষত্র- 

সম্পর্দে দেশকে ধনী করিলেন, তাহাদেখ নাম হইল ক্ষত্রিয়; ধীহারা এই আদর 

হদয়ঙ্গম করিয়া লোকস্থিতির জন্য সমাজে পুষ্টিসাধংনে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং 

অর্থ-সম্পর্দে দেশকে সমৃদ্ধিশালী কবিলেন, তাহাদের নাম হইল বৈশ্ত। আর তিন 

জাতির কর্তব্যের প্রতিদান করিয়। ভূমাণন্দের অধিকারী হইবার জন্য ইহাদের 

সেবায় ধাহার! অগ্রসর হইলেন, তাহাদের নাম হইশ শূদ্র। তখন চতুর্বর্ণের সকলেই 

সমভাবে সমাজের সেবা করিতে লাগিলেন, কেহ কাহাঁকেও হীন বলিয়া বিবেচনা 

কবিতেন না। 



ভারতের নারী 

হিন্দুগণই প্রথমে সর্বপ্রকার বিদ্যার চচ্চা করেন আর জগৎকে জ্ঞানালৌকে 
উদ্ভাসিত করেন। ভারতই জ্ঞান-বিজ্ঞানেব আদি-জননী-_ত্যাগ-সাধনার পীঠভূমি। 
ভারতের বিদ্যা, ভারতের সাধনা, ভারতের ধশ্ম, ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা, ভারতের 

সতী-ধর্ম্বের কীন্তি-স্ৃক্ত সর্বত্র বিঘোঁষিত-_জয়শ্বীমণ্ডিত। ভারতের বমণী “অজ্ঞানতম: 

খণ্ডনী, সুক্ত-জননী, ব্রহ্গবাদিনী, খজ্সগুল-মণ্নী। 

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, ধশ্মরক্ষা! প্রভৃতি কর্তব্য-সাধনের কাহিনী 

জগতের ইতিহাসে দ্বিতীয় নাই। শ্রীরাম-পত্বী সীতা সতীত্ব-ধন্ম দ্বারা জগৎকে 

পবিপৃত করিয়া গিয়াছেন। সাবি্রী মৃত স্বামীকে বাঁচাইলেন__ভারত ভিন্ন জগতে 

কে কোথায় এ দৃশ্য দেখ্য়াছে? কোন্ দেশে বেহুল! গলিতপ্রায় স্বামীর দেহে 

প্রাণ সঞ্চার করিতে পাবিয়াছে? কোন্ দেশে “সতী” স্বামি-নিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ 

করিয়াছেন। কোন্ দেশে মুস্তিমতী-সতী “সতী” নিজেব দেহখানি বারান্ন খণ্ড কবিয়! 
চারিদিকে ছড়াইয়া! সমগ্র দেশকে এক-পুণা গণ্ডতীর ভিতর রাখিয়াছেন-_-পাছে পাপ 
স্পর্শ কবে! দময়ন্তী, নীলা, চূড়াল', রস্তিদেবী, দ্রৌপদী, চিন্তা প্রভৃতি রাজকন্তা 
হইয়াও স্বেচ্ছায় কত ক্লেশ সহা কবিয়াছেন। স্বামী অন্ধ ছিলেন বলির গাদ্ধারীদেবী 
চক্ষে বস্ত্র বাধিয়া নিজেও অন্ধ সাঙজজিয়াছিলেন। রাজপুতনার বীর বমনীগণের 

'জহবব্রতের' কথা, শ্মিতবদনে স্বামী ও পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেবণের কাহিনী কে ন 
জানে? বিধাঁতাঁব আশীর্বাদ, তাহাদের পুণা-মহিমার এদেশ সতীব খনি । কক 
কালমাহাত্মো। কতক আমাদের শিক্ষান দোষে, এখন দে ভাব বিরল হইলেও 
সতীর অঙ্গম্পর্শে পুণা পীঠস্বানেব পবিত্র ধুলি ভাগীবগব পবিস্র সলিলেব মত 

চিরদিনই সমস্ত কলুষ ধৌত করিতেছে; ধরশ্শজগতে এবং কর্দজগতে ভারতের 
অবদান অপূর্ব । 



নারীর আবশ্যকতা 

বিশ্বন্থ্টির সকল আদর্শের সারভূতারূপে ভগবাঁন্ নারীর হষ্টি করিয়াছেন । 
স্িরচিত্তে পধ্যালোচনা করিলে আমরা জগদ্বন্ধনের সমুদয় উপাদান নারী-জাতির 

মধ্যে উপলদ্ধি করিতে পারি। প্ররুতি বিশ্বগতের বন্ধন; নারীর অন্য নামও 

প্রকৃতি; বিশ্ব-প্রসবিনী আগছ্যাশক্তির অংশরূপে তাহাদের জন্ম, সেইজন্য জগৎ 
্রীজাতিকে মাতৃচক্ষে দেখে । জগতে সর্ধসন্তাপ হরণ করিতে মায়ের গ্যায় কে 

আছে? মাতৃগর্ভে অবস্থানের পর হইতে মায়ের জীবিত-কাল পধ্যন্ত আমরা অশেশ্ব 

প্রকারে তাহার যত্বে বক্ষিত, পালিত ও বদ্ধিত হই | কবির চক্ষে অনেক সময়ে 

স্ীজাতিকে সৌন্দধ্ের সারভূতারূপে বধিত হইতে দেখ! যায়, কিন্ত পুষ্পের সহিত 

তুলনা করিয়া কেবল তাঁর মাধুরধধোর প্রতি লক্ষা কবিয়াই ক্ষান্ত »ওয়! কর্তবা 
নভে; পুষ্পকে বিশ্ববিটপীর বীজরূপে উপলব্ধি করাই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য । ক্রোড়ে 

কমনীয়কান্তি শিশু বমণীর যে শোভা বর্ধন কবে, জগতের সমগ্র অলঙ্কার ৪ সৌন্দর্য 

তাহার শতাংশের একাংশও বাডাইতে পারে কি না মন্দেহ। সংসার জীবনে 

নারীজাতির কর্তবাপালনের সহিত তাহার দৈহিক সৌন্দধোর উপযোগিতার 

তুলনায় শেষোক্তটি একান্ত অকিঞ্চিংকণ বলিরা মনে হয়। জন্মের প্রথম প্রভাত 
তে নারীই সংসাবকে মধুর স্রেবন্ধনে আবদ্ধ করেন। নারীকে কুমারীরূপে 

্দতী, যুবতীরূপে ষড়ৈশ্বর্যাময়ী, মাতৃরূপে জগদন্বা, প্রৌটারূপে জগৎপালিক। ও 

দ্বারূপে স্বয়ং জগদ্ধাত্রী বল! হয় । বোগে, শোকে, ছুঃথে, দৈন্তে, অভাবে, অভিযোগে, 

-মানবেধ সর্বববিধ অশান্ঠিতে নাবীই একমাত্র শান্তিপ্রদাধ়িনী। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে 

০ ভিন্ন ভিন্ন মভিমাণ কথঞ্চিৎ আলোচনাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য | 

নারীর আদর্শ 

কল্যাণ, তব কলাণ হোক, 

কল্যাণে পূরো গৃহ, 
সকলের তুমি প্রিয় হও, 

হোঁক সকলে তোমার প্রিয় 



ভারতের নারী 

তব সীমস্ত-শুভসিন্দুর 

প্রভাতম্্ধ্য-তলে, 

সংসার থাক্ শতদল সম 

বিকশিঘা শতদলে । 

ক্ষুধিত তৃষিত তব দ্বার হতে 

না যেন ফিবে গো ক্ষুপ্র, 

শাস্তোজ্জল ছল-ছল আখি 

ককুণাঁয় থাকে পুর্ণ | 
শিশুদের তুমি শিশু-সাশী” হও 

বধু সহকম্মিণী, 
ননন্দ্-সথী শ্বশ্রু-ছুহিতা 

্বামী-সহধন্মিণী 

৫ধধ্যে হও ধরিভ্রীসমা 

সীতাঁসমা ত্যাগ-তঞ্চা 

প্রলোভীর আগে দাঁড়াই তুমি 
ভ্রোপদীসম! দৃপ্ত । 

অভ্তভ হইতে ফিরাঁবে শ্বামীরে 

সাবিজীসম1 দ্ঢা, 

বীধ্যের সাথে আভরণ হ”য়ে 

জড়াইয়া থাক ক্রীড়া ।, 



আধ্যশাস্ত্রে নারীধর্মম 
আজ এই দুর্দিনেও ভারত তাহার বৈশিষ্টা অক্ধুগ্ন রাঁখিয়াছে । ভারতের নারী 

[খনও ধর্ম্মবিচ্যুতা হন নাই। এখনও ভারতের নারী সর্বত্র পূজি তা। ভারতের 
সধিকাংশ পুরুষ এখনও নারীকে দেবীভাবে পূজা করেন বলিয়াই তাহার! 
শীজাঁতিকে বাঁপনার বিষয়ীভূত করিতে চাহেন না। পাঁছে পাঁপম্পর্শে পুণ্যপ্রতিমা 
লুষিত হয় এই ভয়ে স্ত্রীলোকের জন্য নাঁনারূপ বিধিব্যবস্থা অবলগ্বিত হইরাছে। 
সন্য দেশ প্রকৃত নারীপুজা জানে না1। ধাহারা নারীপুজার দাবী করিয়া গর্ব 
প্রকাশ করেন, একটু অপক্ষপাঁত দৃষ্টিতে বিচার করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, 
ঠাহারা নারীপৃজার নামে সর্বত্রই নারীত্বের অবমাননা করিতেছেন । ভারতের 
[নি-খধিগণ জগতের আদর্শস্বরূপ নরনারীর আচরণীয় যে সকল নিয়ম শাস্ত্রে লিখিয়া 

বাথিয়াছেন, তাহা একবার আলোচনা করিলেই বুঝিতে পার] যায়__পুরাকাঁলে 
ইিন্দুগণ স্ত্রীজাতিকে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। বাস্তবিক হিন্দুগণ স্ত্রীজাতিকে 
যেরূপ শ্রদ্ধা, সম্মান ও গৌরবের আসন দিয়াছিলেন, সেরূপ পৃথিবীর আর কোন দেশে 
এযাবৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। নাঁরীব পাঁতিব্রত্যের এক্পপ গৌরবের বিষয় অন্য 
জাতি ধারণায়ও আনিতে পারে না। 

আমাদের দেশ যে আজ তাহার সেই পুরাতন আদর্শ হইতে পিছাইয়া পড়ে নাই, 
তাহা বলিতেছি না । এই অধঃপতনের মূল কি, তাহা আমরা প্রনঙ্গক্রমে আলোচন! 

করিব। কুশিক্ষিত, কাঁগুজ্ঞানহীন, গুরুজনে ভক্তিবিহীন ব্যক্তিত্লাই তাহাদের স্ত্রীকে 

বিলাসের পুত্তলি করিয়া তুলে, সেই সঙ্গে দেবীপ্রতিম! বিলাসের সংস্পর্শে কলুষিত 

হয়। তাহার] দেবীপুজ! জানে না; তাহাদের দেবীপুজায় মন্ত্র নাই, তাহার! 
দেবীপূজায় যে ধুপধুনা জালায়, তাহা হইতে নরকের পৃতিগন্ধই বাহির হয়, সেখানে 
দেবীপ্রতিমা থাকে ন!; থাকে কেবল তামসিক ভোগের লীলা । 

প্রাচীন আদর্শ কি, তাহ! অষ্টম পৃষ্ঠায় উদ্ধত কয়েকটা বচন হইতে স্পষ্ট বুঝিতে 

পার যায়। 



ভারতের নারী 

মনন বলেন £-_যে বংশে রমণীগণের পরম সমাদর বা সন্মান হয়, সে বংশের প্রতি দেবগণ প্রসন্ন 

থাকেন আর যেখানে রমণীর আদর নাই, সম্মান নাই, সে বংশের যাগযজ্ঞাদি কাধ্যও নিক্ষল হয় । যে বংশে 

দম্পতী পরম্পরেব প্রাত নিত্য সন্তষ্ট সেখানে মঙ্গল অবশ্যস্তাবী |” 

“সাধবী সী আদরগৌরবে হর্বোৎফুল্ল থাকিলে সমন্ত ব"শের প্রীনুদ্ধি হয়। আর ক্স্রীলে।কের অবমাননা 
হইলে সে ব'শ্র ত্রীদৃদ্ধি হয় না. যেখানে গভীর রাত্রে গ্রীলে।কের দীর্ধন্বাস পড়ে সে স্কান অচিরাৎ শ্ুশ।নে 

পবিণত হয। রমণীগণ হাশম মঙ্গলের অ.ম্পদ। বমণী গর শোভা, সম্স|রের লক্ষ্মী । ্ রীতে ও স্ত্রীতে 
কোন প্রছেদ ন। । সে যঢ পুক্ষাধম স্ভীলেকপিগকে আণমানন। কবে, সভা পার্বতী পদে পদে তাহার 
অমঙ্গল করেন ।” 

“স্বামী রুট হইলেও পত়ী সর্বদা জঙ্টা থাফিবেন, গুতকশ্মে দক্ষ! হইবেন, গৃহসামশ্রীসকল পরিদ্ষত- 
পরিচ্ছন্ন রাখিবেন এব বাযাবষষে বিবেচন] করিযা চপিবেন। পন্তি নদ!চারবিহীন, অন্ত স্ত্বীতে আসক্ত, 
বিদ্যাবিহীন হইলেও সাধ! স্থী সর্ববদ1 দেবতার স্টায ত,!কে সেবা কবিবেন । সাধবী-্বীর সম্মান না ভইলেও 
ভিনি স্বগে সাইবার তাধিক:বিণী | 

“স্্ীলোক বাভিচার দে|নে দূষিত হইলে সম জে নিন্দণীয়। হয়, শৃঞ।ল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কষ্ঠ।দি 
মহ রোগে শাক্রান্ হইয়া! অভ্িশয় 'কুশ পায়। যিনি সন্বপ্রকাবে পনির বশাভূতী। থাকেন ভিমি স্বর্গে ্বামীব 
সঙ্গ প্রপ্তুহন 

স্বালেকদিখের শ্গ।ধনতা সন্বন্ধে বিঃ সংহিতার মত £- “পভি তিতেনে গমন করিলে স্ত্রী কান স্থানে 

যাওযাঁঘাস। কিনা বেখভুষা কাবটোন 21, গর ন্গপথে ঈ।ডাইবেন না, কোন কাধাই স্ব।মীৰ শাজাা বতীত 
করিবেন না। 

শঙ্খ বলেন :__ন্্রালোক, কোন গানে যকতে হঙলে, গানের আ দেশ জঙ্য়া যাইবেন, পরপুরুষদের 

নভিত নাক্যালাপ কবিবেন ন।।” 

বহ্িকপ্ররাণ বলেন :_-“রমণী প্রাতে। পিকে প্রণ,ম কলিযা শস | হইতে উঠিবেন | বিছানা হইতে 
উঠিয়া গুহ পবিপার করিষা স্সংন করিবেন। পরে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পঠিকে পূজা করিয়া দেবতার প্রণাম 
করিবেন । ভংপরে বন্ধন কবিয়া স্বামীকে ভে!জন করাইবেন এবং অভিথি ও শল্যান্ত সকলকে পাওয়াইয়া 

নিজে গাইবেন | মীর মতা পৰে শা বঙগীচঘ গ'লন কিংবা সহগমন করিবেন 1” 

লক্ষ্মী (বিসুপুরাপে ) বলেন £-"যে নবী সববদ| পশিক্ষৃভ পরিচ্ছন্ন থাকে, পতিররতা, প্রিয়বা দিনী, 
নহাভ।খিণী, ব্যয়কৃঠিতা, পুত্রবনী, দেনতাগণের পৃজ।প্রিয়া, গুহমার্জনা-5পরা, জিতেন্রিয়া, কলহবিরতী, 
ধর্পরতা ও দযাপ্বিভা হয, আমি তাহ।তে বাস কার ।” 

কৌশল্যাদেৰী সীতাদেবীকে বনগমন সময়ে বলিয়াছলেন ;- “বংসে | "য নারী প্রিয়জনদিগের 
আদবভাঁজন হউযাও বিপ্দে গ্গামীসেলায় পবাধ্থুণ হয়, সেভ ॥ ইহলোকে আস তী বালয়া গরিগাণত হইয়া! খাকে। 
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স্্ী-শিক্ষ। 

এইরূপ অসতীদের স্বভাব এই যে, উচ্নারা স্বামীর সম্পদের সমযে স্গভোগ কবে এবং বিপদ উপস্থিত হইলে 
স্বামীকে পরিত্যাগ কবিয়া থাকে | উহার! মিথা। কে এবং পতির প্রতি এক"ন্ত বিরাগ বলিয়া অল্প কাবণেই 

বিবক্ত হইয়া টঠে। এই সকল স্বীলোক অতাস্ত অস্ঠির-চিত্ত ; উহার। কুলের অপেক্ষী র/খে না, বসন-ভুষণে 

বশীভূত হয় না, ধর্মুজঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে এবং দোষ দেখাইযা দিলে অন্গীকাব বরে। “কন্ত ধাভাব! 
গুরুনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনাদের কুলমক্যাদা পালন কবেন, গার সতাবাদিন* ও শদ্ধম্থভ]বা, সেই 

সকল সতী একমাত্র পতিকেই পুণ সাধন বলিয়া মনে কবেন। এক্সণে আমার পীম যদিও ন্বলাসিত হইতেছেন, 
কিস্ক তমি ইহাকে গন দব কবিও না। ইনি দবিদ্র ব সম্পন্ন হটন, তুমি উত।কে দেবভুলা বিবেচনা করিবে” 

সত্রী-শিক্ষ। 

স্্রী-শিক্ষা কখনও দোষের নহে, কিন্তু স্ত্রীজাতিব শিক্ষা! পুরুষেব শিক্ষার অন্তবূপ 

হওয়া উচিত নহে । বর্তমান সংস্কারের যুগে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি একমাত্র আদশ- 

স্কানীয় বলিয়া ত্ীকার কর যায় না। এ জগৎ শিক্ষাকেন্দ্র ; মন্যোর সর্ববাঙ্গীণ 

চিন্তা ও কার্ধাপ্রণালী স্তনিয়ন্ত্রিত হওয়া একান্ত শিক্ষা-সাপেক্ষ। কতকগুলি পুস্তক 

পাঠ করা বা লীমাবদ্ধ রীতি-নীতি আলোচনা করাই শিক্ষা শব্দের একমাত্র লক্ষাস্থল 

নহে । যে যে-বিষয়ের উপযুক্ত, তৎসম্বন্ধে তাহার পূর্ণজ্ঞান লাভ করাই শিক্ষার প্রথম 

এবং প্রধান উদ্দেশ্য । স্থৃতরাঁং বিলাসবহুল সাজসজ্জীয় ভূষিত হইয়া স্কুল-কলেজে 

'অপায়ন না করিলে যে তীহাদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এইরূপ 
মন্তব্য সমীচীন নহে। একজন স্বিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার যদি সেক্স্পিয়ার বা বাইরনে 

অনভিজ্ঞ হন, তথাপি তাহাকে অশিক্ষিত বল! যাইতে পারে না। সেইরূপ সংসার- 

ধর্মে অভিজ্ঞা, সম্তানপালনরতা ও স্বামিসেবাঁপরায়ণা, সাধ্বী-রমণী নিরক্ষরা হইলেও 

তাহাকে অশিক্ষিত বল! যায় না । তবে একটী কথা উঠিতে পাবে- গ্রস্থাদি পাঠ- 
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ভারতের নারী 

বাতীত উত্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ কিরূপে হইবে? এক্ষেত্রে আমাদের বক্কবা এই 
যে, স্ত্রীজাতি ম্বাধীন1 নহেন ; সর্ধবসময়ে তাহারা পুকষ্রে অন্ুবর্িনী ; স্থৃতরাং শিক্ষিত 

চরিত্রবান্ স্বামী সচেষ্ট হইলেই সহজে সে শিক্ষ! দান করিতে সমর্থ হইবেন | 

আজকাল আমরা দেখিতে পাই, অনেক সঙ্গতিপন্ন ভদ্র গৃহস্থপরিবারে বর্তমান 

স্্ীশিক্ষাপন্ধতি প্রচলিত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে পুরস্ত্রীগণ সংসার-কর্মে নিতান্ত অপটু 

হইয়া উঠিতেছেন। একদিন পাঁচক-্রা্মণ অন্পস্থিত হইলে স্বামী-পুত্রকে উপবামী 

থাকিতে হয়। ইহা কি নিতীন্ত পরিতাপের বিষয় নহে? মন্গুষ্যের উন্নতি চিরস্থায়ী 

নহে ; চিরদিন পাঁচক ও দাসদাসীর দ্বারা সংসার-কার্ধ্য নির্বাহ না-ও হইতে পারে; 

সে-ক্ষেত্রে সংসার-কাঁধ্যে অনভিজ্ঞ! রমণীর অবস্থা যে কত শোচনীয়, তাহা! সহজেই 
অন্মান করিতে পারা যায়। বিশেষত: দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থের গৃহিণীগণ 

কাধ্যনিপুণ! না হইলে সংসারধশ্ম পালন করা অপস্ভব হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে হিন্দু- 
রমণীগণ সহিষ্ণতাঁর আধার বলিয়াই বর্তমান ছুর্দিনেও হিন্দুপমাজ অটুট বহিয়াছে। 

হিন্দুরম্ণীগণের সংসারপালন-প্রথা স্বচক্ষে অবলোকন করিলে কোন সহ্ৃদয় ব্যক্তি 
বিম্মিত না হইয়া থাকিতেই পারেন না। আঙ্গ যদি আমাদের ব্যবস্থার দোষে, 
আমাদের রুটিব বিকারে, সে পথ হইতে তীহাঁদ্দিগকে বিচলিত করা৷ হয়, তাহ 

হইলে সমাঁজের ভিত্তি পর্ধান্ত বিচপিত হইয়! উঠিবে | 
্ত্রী-শিক্ষার অর্থ শুধু ভাষাশিক্ষা বা সাহিত্যচর্চা নহে। নারীর কর্তব্য, নারীর 

আচবণীঘ় কার্ধ্যাবলী শিক্ষা করাই স্ত্রীজাতির প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় । সংসার ধর্শে 

সম্পূর্ণ শিক্ষিতা একজন নারী আধুনিক বিশ্ববিগ্ালয়ের একজন এম্. এ* পাস পুরুষ 
অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ । কতিপয় পুস্তক মৃথস্থ করিয়া পরীক্ষালয়ে যাইয়া তদন্ুরূপ 

লিখিন্না আদিতে পাঁরিলে এম্. এ* পাস করা সম্ভব হয়; কিন্তু সংসারনমাঁজ্ৰী হইতে 

হইলে বিবাহকাল পর্যান্ত সংসারে সকল বিষয়ে শিক্ষালাঁভ করিয়! অপরিচিত শ্বশুর- 

কুলে যাইতে হয়। লজ্জা, বিনয়, গাভীর্ধয, স্নেহ, দয়!, সরলত!| ও সতীত্বের মৌনর্যো 
আপনাঁকে বিভূষিত করিয়া সকলের মনোবরঞন করিতে প্রস্তত হইতে হয়। তবে 
ংসারের হিসাব-নিকাশ, সদ্গ্রশ্থ অধ্যয়ন ও সাহিত্যার্দি চর্চা করিতে শিখিবার জন্ত 

যত অধিক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিতে পারেন, ততই সমাজের ও সংসারের মঙ্গল | 
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বর্তমান যুগের শিক্ষা-পদ্ধতিতে অক্ষর-পরিচযম প্রায় সকল শ্ত্রীলোকেরই 
হইতেছে ; তাহাতে যে সকলেই স্থশিক্ষিতা হইতেছেন, এমন কথা বল! যায় না। 

আবাঁর অক্ষর-পরিচয় না থাঁকিলেও শিক্ষিত হওয়া যাঁয়, একথা আমরা বিশেষ- 

রূপে দেখিয়াছি । পূর্বে অনেক শ্ত্রীলোকেরই অক্ষর-পরিচয় ছিল না, তথাপি 

তাহারা অনেকেই স্তবশিক্ষিতা ছিলেন। জীবনে সমাজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর 

দিয়া, সকল ইন্টরিয়ের দ্বার দিয়া, মাছষ নানাভাবে জ্ঞান অজ্জন করিয়া শিক্ষা লাভ 

করে। আমাদের মাতৃজাতি, আমাদের মা, মাসী, পিসী, ঠাকুরমা, দিদিমা 

ধাহাদের ক্রোড়ে আমর! লাঁলিতপালিত ও বন্ধিত হইয়াছি, ধাহাদের মুখে মুখে 
রাম-লক্ষ্রণ-কর্ণীজ্জুনের বীরত্ব কাহিনী, সীতা-সাবিত্রী-বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের পুণ্য- 
আখ্যানের কথা শুনিয়া আমাদের মন্ে তাহা গাঁথা হইয়া 1গয়াছে, ধাহারা দেশের 
বালকবালিকাদিগের জীবনপথে অমূল্য পাথেয় দান করিয়! গিয়াছেন, সেই মাতৃ- 
জাতির অক্ষর-পরিচয় ছিল কিনা সন্দেহ! এক্ষেত্রে আমরা কি তাহাদিগকে 
অশিক্ষিতা বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে পারি? নিশ্চয়ই না। শিক্ষার পরিচয় 

হয় ভদ্রব্যবহারে ; শিক্ষার সার্থকতা হয় চরিত্র-সাধনে ; শিক্ষার পরিপূর্ণতা' হয় 
আদর্শজীবনে । কাহারও অক্ষর-পরিচয় না থাঁকিলেও যদ্দি তাহার চিন্তা ও কাধ্য- 

প্রণালী সর্ববাঙ্ষীণ, স্থনিয়্ত্রিত ও কল্যাণদায়ক হয়, তাহা হইলে তাহাকেই আমরা 
শিক্ষিত বলিব । 

বিবাহ 

বিবাহ--বর ও কন্যার অপূর্ব প্রাণের সম্বন্ধ, অচ্ছেছ্য প্রেমের বন্ধন । কোন 
দেশে বিবাহ শুধু চুক্তিমীত্র, কিন্তু হিন্দুর বিবাহ অতি পবিত্র ধর্মঘবন্ধন। চুক্তি 

ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ধর্মবন্ধন অবিনশ্বর । পতি ও পত্বীর সম্বন্ধ অনস্তকাঁলের সম্বন্ধ । 

হিন্দু-পত্বী ভাবেন- আজ যিনি আমার পতি, তিনি অনন্তকাল আমার পতি; ইনি 
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অতীতেও আমার পতি ছিলেন এবং পরকাঁলেও থাকিবেন। পতি ভাবেন, আজ 

যিনি আমার পত্বী, ইনি জন্মে জন্মে আমার পত্বী। 

বিবাহের সময় স্বামী স্ুপবিত্র বেদের মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক অগ্নি-সাক্ষী করিয়া 
বলেন :_“তোমার প্রাণের সহিত আমার প্রাণ, তোমার অস্থির সহিত আমার 

অস্থি, তোমার মাংসের সহিত আমার মাংস এবং তোমার চর্মের সহিত আমার 

চর্ম মিশাইয়! লইলাম ; মনে, প্রাণে ও দেহে তুমি আর আমি এক হইলাম ।”* কি 

পবিত্র মহান্ ভাব! 

্বী বলেন_-“ঞরবমসি ফ্রবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্” | হে গ্রুব (নক্ষত্র), তুমি যেমন 
অচল-অটল, আমিও যেন পতির কুলে তেমনি অচল-অটল হইয়! থাঁকি | 

আবার স্বামী বলিতেছেন_-“এই যে তোমার হৃদয়, উহ! আমার হউক । এই 

যে আমার হৃদয়, ইভা তোমার হউক 1” [অন্নি সাক্ষী করিয়া] “স্তারূপ 

গ্রন্থিবন্ধন দ্বারা আজ তোমার মন ও জদয়কে (আমার মন ও হৃদয়ের সহিত ) বন্ধন 

করিলাম।”* “ভূমি আমি একপ্রাণ, একমন ও একচিন্ত হইলাম ।” “আমার 

ব্রতে (কর্মে) তোমার হৃদয় নিভিত হউক, তোমার চিন্ত আমাব চিত্তের অনরূপ 

হউক, তুমি একমনে মামার বাক্য পালন কব, প্রজাপতি তোমাকে আমাব কবিয়া 

দিউন 1৮৪ 

(১) প্রাণৈন্তে প্রাণান্ সন্দধানি, 

শস্থিভিরগ্ঠীনি মা'সৈমাংসান, তচ। ত্বচম্। 

(১) যদেভৎ জদয়ং তব, ভদস্তু হাদয়ং সন । 

মদ্দিদৎ জদয়* নম, তদন্থু হদয়ং ভন ॥ 

(5) বধামি সভাগ্রশ্থিন। মনশ্চ হাদয়ধ তে | 

(8) নম ব্রতে তে জদযং দধাতু, 

মম চিত্তমনুচিত্ব' তেহস্থ 

মম বাচমেকমনা জুমন্ব 

প্রজাপতি 1 নিযুনত নহাম। 
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পত্বী বলিতেছেন,_-“হে অরুন্ধতি! আমি তোমারই মত যেন আমার পতিতে, 

কায়মনোবাক্যে অবরুদ্ধ! হইয়! থাকিতে পারি 1৮১ 

হিন্দুশাস্ত্রের বিবাহধশ্ম কিরূপ পবিত্র, ধন্মমূলক ও মর্মম্প্শী, তাহ! উপরিপিখিত 

বিবাহ-মন্ত্র হইতেই বুঝিতে পারা যান্ন। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের বিবাহ-মন্ত্র এইরূপ 
উচ্চভাব্পুর্ণ নহে । 

ভারতীয় ধশ্মে বিবাহিতা নারীর আঁসন অতি উচ্চে। সাধারণ কথায় লৌকে 

বলে অমূক ব্যক্তির গৃহিণী নাই, অতএব তার গৃহই নাই । “ন গৃহ গৃহমিত্যাহুগূহিণী 

গৃহমুচ্যতে ।” গৃহের সমাজ্জী গৃহিণী । এই রাজ্যে স্বামীর আধিপত্য নাই, পুরুষে 

স্বাধীনতা নাই। এই রাজ্যে পত্বী স্বাধীনা, এখানে নাবীর সর্বময় কর্তৃত্ব । বিবাহের 

সময় মন্ত্র বলা হয় “সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রান্জী শ্বশ্র।াং তব, ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী ।” 
অথাৎ শ্বশুরের রাজ্যে তুমি সম্যক্প্রকারে বিরাজমানা হও, শাশুড়ীর হ্বদয়রাজ্য তুমি 
জয় কর, ননদের উপরেও তোমার স্েহের বাঁজ্য বিস্তৃত হউক । 

বাহিরের রাঁজ্যে পুরুষের কন্মক্ষেত্র, গৃহের বাজ্যে গৃহিণীর । আমাদের দেশে 
ত্রীবাচক যতগুলি শব আছে, তাহার অধিকাংশই গৃহবক্ষার পক্ষে শৃঙ্খলাযুক্ত অথ বহন 

করে। য্থা-_মীমন্তিনী, সহধন্মিণী, পত্বী, পাঁণিগৃহীতা, ভার্ধ্য1, জায়া, সতী, সাধবী, 
পতিব্রতা, পুরন্ধী, অন্তঃপুরচারিণী, সচবিভ্র!, গৃহিণী, নারী ইত্যাদি । 

প্রথমতঃ, চারিবর্ণের ব্যবস্থা দ্বারা সমগ্র জাতিতে শৃঙ্খল! স্থাপিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মচর্ধ্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্ত ও সন্গাস এই চার আশ্রমের ব্যবস্থা দ্বারা 

মানবজীবনের ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা-স্থাপন সহজ হইয়াছে । এইরূপ স্থনিয়ন্ত্বিত জীবন যাপন 

করিলে মানব সমুন্তত, সমৃদ্ধ ও কন্মে মহীয়ান্ হইতে পারে। 

জীবনের প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্যব্রত-পাঁলনে জীবনের ভিত্তি দু হইলে দ্বিতীয় ভাগে 
বিবাহ করিয়! গাহস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে । জীবনের দ্বিতীয় ভাগে কেহই 

'অবিবাহিত থাকিতে পারিবে না। হিন্দুশীস্ত্রের উক্তি এই,_“অনাশ্রমী ন তিষ্ত্ত 

(১) “অরুদ্ধতাবকদ্ধাহম ল্ম।” মহধি বশিগ্ঠে পত্রী অকন্ধতী নক্ষত্রলোকে অবস্থিত । 

|মিমগ্ুলের একটা নক্ষত্রের অতি মিকটে আব একটী ক্ষু্ নক্ষত্র দৃষ্ট হয, ইহাই অরুন্ধতী । এই ছুইটি 

বরকে যুগ্মতারকা (4০১৪1৩ ৪৪1) বলা হয়। 
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ক্ষণমাত্রমপি ছ্বিজঃ1” কোন মানবই আশ্রমহীন হইয়া থাকিবে না । সকল মানবকেই 

অধিকারক্রমে উক্ত চারি আশ্রমের যে-কোনও আশ্রমে থাকিতে হইবে । অবিবাহিত 
পুরুষ ও স্ত্রীলোক চিত্ত্থ্র্ধ্য ও গাভীধ্যলাত করিতে সক্ষম হয় না। শুদ্ধব-চরিত্রের 
হইলেও অনেক সময় অনেকে তাহাদিগকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন । 

অতএব ব্রহ্ষচর্য্য আশ্রমের পর গাহস্থ্য আশ্রম (বিবাহ ) করিতেই হইবে। জাশম্মাণী 

প্রভৃতি ইউরোপের কতক দেশে সেই কারণেই এখন আইন প্রণয়ন করিয়া, শাস্তির 
ভয় দেখাইয়া নর ও নারীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ কর! হইতেছে । কোনও কোনও 

দেশে সহম্্র সহম্র যুবক-যুবতীর বিবাহের ভার স্বয়ং গভর্ণমেপ্ট বহন করিতেছেন। 
উদ্দেশ্ত-__সমাজে শৃঙ্খলা-স্থাপন । 

পুরুষের পক্ষে বিবাহ যেমন অপরিহাধ্য, নারীর পক্ষেও বিবাহ তেমনি 
অপরিহার্য । সংসারে পণ্ডিত ব্যক্তি, নারী এবং লতা আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে 

না।১ আশয় ভিন্ন উহাদের পূর্ণ বিকাশ হয় না । গুণী বা ধনীর নজরে না পড়িলে 
পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য বিকশিত হয় না। বৃক্ষ বা অপর কোনও অবলম্বন ন। থাকিলে 

লতার জীবন যেমন চলিতে পারে না, তেমনি বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বাঞ্ধক্যে 
পুত্রের আশ্রয়ে না থাকিলে নারীর নারীত্ব ফুটিয়া উঠে না।২ অতএব, সংসারে স্বামীর 
আশ্রয় স্ত্রী, স্ত্রীর আশ্রয় স্বামী । 

কেহ কেহ বলেন-_বিবাহে স্বামীর যেমন অধিকার, স্ত্রীরও তেমনি অধিকার, 

অর্থাৎ বর যেমন কন্তাকে বিবাহ করে, কন্তাও সেইরূপ বরকে বিবাহ করে। কিন্ত 

হিন্দুর চিস্বাধারায় ইহা! অতি আধুনিক, অথচ ইহ! বৈদেশিক অনুকরণ । হিন্দুশাস্ত 
বলেন, বিবাহের বর স্বয়ং কর্তা, কন্যা কর্ম এবং সম্প্রদানকারী কন্তাদ্রাতা। সম্প্রদাতা 
হইতে বর কন্ঠাকে ভার্যযারূপে গ্রহণ করিলেন। পাত্রী পাত্র কর্তৃক গৃহীতা৷ হইলেন 
এই কারণেই পত্রী পাণিগৃহীতা ; পাশ্চাত্য দেশেও বরই কন্যার বিবাহকর্তা কারণ 

(১) “বিশাশ্রয়ং ন তিষ্েমুঃ পণ্ডিত বমিতা৷ লতাঃ 1” 

(২) পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তী রক্ষতি যৌবনে। 

পুত্রো রক্ষতি বার্ধক্যে ন শ্রী শ্বাতস্থামর্থতি ॥ 
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বিবাহ 

বিবাহের পরেই পাত্রীর উপাধি পরিবপ্তিত হইয়া পতির উপাধিতে পরিণত হয়। 
গতকল্য যিনি ছিলেন মিস্ এমিলিয়া (04198 7)23911), অগ্য তিনি মিসেস টমসন্ 

(1179. 11010708070) | আমাদের দেশেও গতকল্য যিনি ছিলেন ভরছ্বাজগোত্রীয়।, 

বিবাহের পর তিনি হইলেন শাঙডল্যগোত্রীয়া ; গতকল্য যিনি ছিলেন মিস্ রায় (1188 
[০য), আজ তিনি মিসেস মজুমদার (0175. 21092000091) | অতএব দেখা 

যাইতেছে সকল দেশেই পত্বীর আশ্রয় পতি । 
এরূপ পরস্পর সম্বন্ধ থাকিলেও আমাদের দেশের নারীর মর্ধ্যাদার তুলন! হয় ন1। 

হিন্দুর যে কাধ্যে নারীদের সম্মান দেওয়া হয় না সে কাধ্য বিফল; যে কাধ্যে নারী 
সম্মানিত হন, সেই কাধ্যে দেবতার আশীর্বাদ বধধিত হয়।১ 

আমাদের দেশে পিতা ন্বর্গ, পিতা ধশ্ম, পিতাই পরম তপস্া ; কিন্তু মা পিতা 
অপেক্ষাও গরীয়সী, যেহেতু তিনি গর্ভে ধারণ করেন ও পালন করেন।২ মাতার 
স্বেহের তুলনা নাই। বিবাহিতা স্ত্রীর একমাত্র গুরু পতি । পুত্রের পক্ষে মাতাপিতা 
মহাগুরু, স্ত্রীর পক্ষে ম্বামীই মহাগুরু, স্বামীই সর্বস্ব । আবার স্বামীর পক্ষেও স্ত্রী 

শ্রেষ্ঠতম সথ! এবং ধন্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূল।* মহাকবি কালিধাসের 
উদ্ভিতে গৃহিণী মন্ত্রণাধানে মন্ত্রী, পরম্পর অবস্থান সময়ে প্রিয়তমা! সখী, ললিত কলাতে 
প্রিয়শিত্যা ।£ 

পতি-পত্বীর প্রধান লক্ষণ এই যে, সদৃশ পতি সদৃশী পত্বী গ্রহণ করিবেন। পতি 
হইবেন অবিধুত ব্র্ষচারী, অর্থাৎ যাহার ব্রহ্ষচর্যযব্রত ভঙ্গ হয় নাই, যিনি আজ 
পধ্যস্ত কখনও অসংযমের পরিচয় দেন নাই। আর পত্বী হইবেন কুমারী অথাৎ 

০০ (১) যন্ত্র নায্যস্ত পুজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। 

যত্র তাস্ত ন পুজ্যস্তে সব্বাস্তত্র।ফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ( মনু) 

(২) “গর্ভধারণপোষাভ্যাং তাতান্মাত৷ গরিয়সী ॥” 

“পিতুরপ্যধিক মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ।” 

অদ্ধাং ভাষ্য মনুষস্ত ভাধ্য। শ্রেষ্ঠতম: সখা । 

ভাধ্যা মূলং ত্রিবরগস্ত যঃ সভাধ্যঃ সবন্ধুমান্ ॥ 

(8) গুণী; সচিব: সী মিথ; প্রিয়শিষ্ত ললিতো৷ কলাবিধো। 
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ভারতের নারী 

অপুকষপৃষ্টা, যাহাকে আজ পধ্যন্তও অন্য পুরুষ কামভাবে স্পর্শ করে নাই। হিন্দুশাণডে 

কুমারী শবের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা রজোযোগের পূর্বববয়স্ক1 ।১ ইংবাঁজীতে যে অবস্থাতে 
বলা হয় 7229-09৪৮9৮5 বা ৬1810165৪68. এই 0810 শবের ব্যবহার 

দেখুন & 1৪ £0:61988 (8৪ ৪ 0009079099:90.)--যে দুর্গকে আজিও 

শক্রপক্ষ স্পর্শ করিতে পারে নাই । 
4 10810 ৪০90৪--88910097. 7097৮ 61796 0১89 706৮7: 09610. 181690. 5 

৪0 0০৫. অর্থাৎ যে দৃশ্যটী আজ পধ্যন্ত কাহারও নয়ন-গোচর হয় নাই। 
4 511£10 991--600%ট 1089 7008 5৪6 099 61119. অর্থাৎ যে ক্ষেত্র 

আজ পধ্যন্ত কবিত হয় নাই। কুমারী শব্দঘারা প্রতিপন্ন হয়--009011190. 
97১১৩০1১০৪০ ( অল্পৃষ্টা ), 17981), 81070193690 ( অধবিতা )। 

বিবাহের পূর্বে যে পাত্র বা পাত্রীবর্ষকী মার্ধ্যব্রত ভঙ্গ হইয়াছে, বিবাহের পরেও 
ষে সেই স্বামী বা স্ত্রীর মনেও বন্ধন ছিন্ন হইবে না৷ তাহা কে বলিতে পারে? এই 

কাঁরণেই আমাদের দেশে এই একনিষ্ঠতা। একনিষ্ঠতা শব্দেব অর্থ একনিষ্ঠ প্রেম। 

আজ যিনি আমার পতি, অনন্তকাল তিনি আমার পতি; বর্তমানে, অতীতে, 
ভবিষ্যতে-_চিরকাঁলই তিনি পতি । আজ ধিনি আমার পত্বী,-চিরকাল তিনি আমাব 

পন্থী; পদ্মপুরাঁণে লিখিত আছে, “পূর্বজন্মনি যা কণ্ঠ! তাং কন্তাং লভতে পতি” 
(উত্তর খণ্ড, ৫ম অ:-_-৩১৮ গ্লোঃ)। অর্থাৎ পূর্ধজন্মে যিনি স্ত্রী ছিলেন, পরজন্মেও 

পতি নেই স্ত্রীকেই পাইয়া থাকেন। অন্তান্ত দেশে এই একনিষ্ঠতাঁর অভাবে প্রত্যহই 
বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিতেছে; এইরূপ শান্তিহীনতাই অনেক সময় গৃহনাশ, মনস্তাপ ও 

আত্মহত্যার কারণ হইয় থাকে । 

বিবাহের সময় বর বা কন্তার বাহিরের রূপটাই আকর্ষণের বস্ত নহে; ভিতর যাহার 

কন্দর, সে-ই হুন্দর--হোক ন! সে কালো। বিবাহের সময় পাত্রী ইচ্ছ! করেন- -পান্রটী 

রূপবান্ হয়; পাত্রও ইচ্ছ! করেন পাত্রী হ্থন্দরী হয়; পাত্রীর মা ইচ্ছা! করেন-_জামাইটার 

বিস্তপম্পত্তি থাকে, পিত! ইচ্ছ। করেন জামাইটী যেন শিক্ষিত হয়। জ্ঞাতিবগ 

(১) অষ্টবর্পা ভবেদ্ গৌরী নববর্ধা তু রোহিণী। 
দশনে কম্যকা প্রোক্তা অত উদ্ং র্-ম্বল। ॥ ( কম্তকা_-কুমারী ) 
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বিবাহ 

ছা করেন পাজ্রের বংশটা যেন ভাল হয়; অপর সকলে ইচ্ছা করে “বহুৎ আচ্ছা ! 
মাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারট। যেন পূরাদস্তর চলে, গণ্ডা গণ্ডা লুচি মণ্ডা ব্যাম্” ১ 

অতএব, শ্বধু বাহিরের দেখিলেই চলে না, দেখিতে হয় সব। শুধু বইপড়া 
যা থাকিলেই চলে না, দেখিতে হয় মাঞ্জিত রুচি ও অন্তরের শিক্ষা । হিন্দুশান্ত্ে 

ও কন্যা নির্বাচনের বহু নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে । 

বর-কন্যা নির্বাচনে সর্বসাধারণের জ্ঞাতব্য একটা বিষয় লিখিত হইতেছে । 

য়েদের মধ্যে যেমন শঙ্খিনী, পদ্মিনী, চিত্রিণী ও হস্তিনী এই চাবিটা ভেদ আছে, 
টিদের মধ্যে সেইরূপ ভেদ আছে। সদৃশ পতি ও সদৃশী পত্বীর নির্বাচনে 

বধান হওয়া প্রয়োজন । অপর একশ্রেণীর কন্তা আছে, তাহ! “বিষকন্যা । এই 

পীর কন্যার সংস্পর্শে আসিলে পুরুষের প্রাণহানি ঘটে, ইহাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে 

ধু উদ্দিগিরণ হয়। ইহাদের স্বামী বাঁচে না, বৈধব্য তাহাদের ভাগালিপি। কৰি 

শাখদত্তের “মুদ্রারাক্ষল” নামক নাটকে বিষকন্যার বিবরণ দেওয়া আছে। 
[দেখ মধ্যেও এই শ্রেণীর পাত্র আছে। এই কারণেই বিবাহের দিন-ধাধ্যের 

[বর-কন্তার রাশি এবং নক্ষত্র অন্ুলাবে গণমিল", “যোটক মিল” প্রভৃতি শ্রদ্ধার 

ত বিচার করা হয়।২ 

সেই ভার্ধ্যাই ভার্্য1 ধিনি পতিপ্রাণ। ; তিনি প্রকৃত ভাধ্য। যিনি সন্তানেপ জননী 

5 যিনি বাক্যে ও মনে পবিভ্রা এবং পতির আদেশানুসারে চলেন 1৩ 

মহাকি কালিদাসকৃত “অভিজ্ঞানশকুস্তলম্” নাটকের মহর্ষি কঞ্থ শকুস্তপাকে 
গৃহে যাইবার সময় 'ম্বামিগৃহে পত্বীর কর্তবা সম্বন্ধে” সংক্ষেপে মধুর উপদেশ 

'ন করিয়াছেন। গুরুজনের শ্ুশ্রধা, সথীজনের প্রতি প্রিয় ব্যবহার, স্বামীব প্রতি 

₹ না! করা, পরিজনবর্গের প্রতি অেহ-করুণ আচবণ ইত্যাদি । 

(১) কন্তা ক।ময়তে রূপং মতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্। 
জ্ঞাতয়ঃ কুলমিচ্ছপ্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ ॥ 

(২) যোটক বিচারে অষ্টকূট, যথা__বর্ণকুট, বশ্যকুট, তারাকুট, যোশিকুট, গ্রহমৈত্রীকুট, গণকুট, 
চ৪, ন.ড়াকুট এই আটটার মধ্যে অধিকাংশ শুভ হইলেই মিলন শুভ । 

(৩) সা ভাষা] ষা পতিপ্রাণা সা ভাষা! যা প্রজাবতী। 
মনে বাক্কন্্তি; শুন্ধা পতিদেশানুবন্তিনী । (ব্যাস ১২৬) 
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কোনও কোনও দেশে কচিৎ দেখা যায়, পাত্রীর বয়স পাত্র অপেক্ষা অনে 

বেশী, কিন্তু আমাদের দেশে বর ও কন্যার বয়স নিয়মিত আছে। পাত্র চি 

বন্সর পরাস্ত ব্রন্মচর্ধ্য পালনপূর্ববক বিগ্যাশিক্ষা করিবে, তারপর বিবাহ করিবে 
শান্কারগণ বলেন-_-তেইশ ব্সর তিন মাসের পরেই গর্ভাবস্থানের নয়মাস . 

চব্বিশ বৎসর ধরিতে হয়। কন্যার বয়স নানা রকম নির্দিষ্ট থাকিলেও ঝতুম 
হওয়ার পূর্ব পথ্যস্ত বয়সই খধিদের অভিপ্রেত। “অত উর্ঘং রজস্বলা” এই বাক্যদা 

রজন্বলা কন্ঠার বিবাহ নিন্দিত হইয়াছে । যৌবন-বিবাহের বিষময় ফলে পাশ্চা 
দেশ জজ্ঘরিত ও অনুতপ্ত । কালমোতে আমাদের দেশেও সেই বিষ সংক্রা 

হইয়াছে। 

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আস্বর, গান্বর্ব, গাক্ষম ও পৈশাচ-_এই আ 

প্রকার বিবাহ । তন্মধ্যে রাক্ষস-বিবাহে বা পৈশাচিক বিবাহে বয়সের বিচার পা 
কালাকাল জ্ঞান নাই, পাত্রপান্্রীর সাদৃশ্য দেখা হয় না। ইহাতে যথেচ্ছ আচর 
উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার মাত্র পরিলক্ষিত হয়॥। এই কারণেই ধর্মের দেশে, পুণ্যের দে 

ঝধিশারিত এই ভারতবষে অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই বর্তম 
কালের উপযোগী বলিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত হইয়া আপিতেছে। পিশা 

হ্যায় মতিগতি যাহাদের তাহাদের দ্বারাই পৈশাচিক বিবাহ সংঘটিত হয়। 

অধুন| যাহারা উন্নত ও শিক্ষিত বলিয়া গর্ব করেন, সেই সকল সমাজে প 
টাকার দাবীতে কন্তার বিবাহ কিন্যাদীয়” রূপে বিভীষিকাময় হইয়া দাড়াইয়াছে 

বহু খাদ-প্রতিখাদে জনহিতকর নানা সভার অনুষ্ঠানে পণপ্রথা ক্রমশঃ হ্রীস পাইতে 

বটে, কিন্ত অতি দ্রুত ইহার সমূল উচ্ছেদ বাঞ্ছনীয় । বড়ই পরিতাপের বিষধ়" 

সংস্কারের ছলে হিন্দুসমাজের পান! দিক্ হইতে নানা রকমের বিপ্লব ঘটিতেছে ; বি 
প্রক'ত গলদ যেখানে তাহার তো! কোন প্রতিকার হইতেছে ন1। পবিভ্র কল্যাণ 

বিবাহ-ব্যাপারে ঘরে বাহিরে উতৎ্পীড়ন ! তথাপি আমর] যেন ইহাকে মনে প্রা 

চিরকাল পবিজ্রই মনে করি। 



সংসার 

সংসার বলিতে আমরা দুইটী অর্থ বুঝি, প্রথন অর্থ__গৃহ, দ্বিতীয় অর্থ-_বিখ- 
দ্াণ্ড। গৃহ শব্দের প্রধান তাত্পধ্য যে গৃহিণী, ইহ আমরা বিবাহ" প্রনঙ্গে উল্লেখ 

রিয়াছি। সংসার বলিতেই যে গৃহকে বুঝায়, তাহার একটু ব্যাপক অর্থও মাছে। 
াঁৎ স্বামী, শ্রী, পুক্র, কন্তা, মাতা, পিতা প্রভৃতি দ্বারা সমগ্র পরিবারই সংসার। 

বিবাহের পর পতি ও পত্বীর ঘে 'ঘ্রকন্তা, আরন্ত হয়, তাহাতেই সংসাধের 

ত্রপাত হয়। যে সংসারে ভার্যা দ্বারা ভর্তা সন্থুষ্ট, ভর্তা দ্বারা ভাধ্যা! সন্তষ্ট, সেই 
ংসার কল্যাণের মন্দির, স্থখের আলয় | স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য এবং স্ত্রীর প্রতি 

[মীর কর্তবাসমূহ যথাযথ প্রতিপালিত হইলে সংসার ব্বগের ন্যায় খের স্থান 
ইয়া থাকে । 

হিন্দুশাস্ত্ের বিধিপ্রণয়নের উদ্দেশ্য সামাজিক ও জাগতিক কল্যাণ-সাধন। সেই 

[তলাবন্ধনের দিক্ দিয়] বুঝাইতে হইলে সংসারকে বলিতে হয় গাহ্স্ব্য আশ্রম। এই 
আশ্রম” শ বটার উল্লেখ হিন্দুর মনে ম্বাভাবতঃই একটা পবিজ্র ভাব জাগিয়া উঠে। এই 

ংসাবরের সকল কাধ্যই যেন পবিভ্রভাবে সম্পন্ন হয়, ইহাই সংসারী লোকের কামন]। 

সংসারাশ্রমে প্রবেশের পর পুত্রকন্তার নুখদর্শন বর্ষের অঙ্গ । পুত্র ইৎকালের 
[বলম্বন এবং পরকাপের সহায়। ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু জন্মান্তর বিশ্বা৯ করে, কাজেই 
জ্রের নিকট হইতে পিগুপ্রাপ্তির ভরসা রাখে ।১ 

সংসারে যাবতীয় কাজই সন্তোষের সহিত অতিশয় সংযতভাবে পম্পন্ন করিতে 

তবেই স্থখ, তবেই সংসারী আনন্দ। অসন্তোষের সহিত অসংযত অবস্থার 

'ন যাপন করিলেই পরম দুঃখ ।২ 

আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এক সংস্কার জন্মিয়াছে_ তাহারা বিবাহ 

সংসার করিতে ইচ্ছুক নন। তাহাণা পরিবার প্রতিপালনের অক্ষমতা সন্দ্ধে 

(১) পুন্রার্থং ক্রিষতে ভাষ্য পুত্রশিওপ্রয়োজনম্। 

(২) সম্তোষং পরমাস্থায় স্ুখাথা সংযতো। ভবেং। 

সস্তোষঃ স্থখমূলং দুঃখমুলং বিপযায়ঃ ॥ 

১৪ 



ভারতের নারী 

অজুহাত দেন। আধ্যধর্মের আদর্শ-_স্খ ভোগে নহে, স্থখ সংযমে; শান্তি 

এশ্বধ্যের ভোগ লাঁলসায় নহে, ত্যাগে ; ধর্মলাভ-_ন্থরমা হন্ম্যে নয়, ্থুপবিজ্র কুটারে 

অর্থাৎ আশ্রমে । 
সংসারাশ্রম অতি কঠোর | এখানে সংযম, ত্যাগ, তিতিক্ষা সকলই কঠো 

সাধন-সাপেক্ষ। সংসারী মানব পীঁচটা খণেব ভার লইয়! জন্মগ্রহণ করে। তন্মধে 

দেবঝণ, খষিখণ ও পিতৃধণ এই তিনটী প্রধান। ব্রত-পার্ববণ, যাগ-যজ্ঞ, পূজা! ' 

উপবাসাদির দ্বাবা দেবঝণ পরিশোধ হয় । নিজের যে বিদ্যাটা ভালরূপ আয়, 

আছে, সেই বিদ্যা অপরকে দান করিলে ঝধিঝণ শোধ হয়, কোঁন বিদ্যা না থাকিছে 
ধনী ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যার উতকর্ষের নিমিত্ত ধনদান দ্বারাও খধিঝণ শোধ হয়। 

পুত্রোৎ্পাঁদন দ্বার! পিতৃঝণ শোধ হয় ; এই পুত্র পিতৃপিতামহের তাপ্তসাধন করিবে 

অসম্পূর্ণ পিতৃকাধ্য সম্পূর্ণ করিবে, তর্পণ করিবে ।* 

উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, অঙংযত, অসদাঁচাবী, পিতামাতা প্রতি ভক্তিহীন পু 
পিতামাতার বা সমাজের কাহারও তৃষ্চিলাধন কধিতে পাবে না। এরূপ স্থদে 

একাধিক পুন্র প্রয়োজন ।৩ সংপুন্র কুলের ভূষণ । সংপুত্র ছারা পিতৃপুরুষ তৃগ 

হন, বংশ সমুজ্জল হম। এইরূপ পুভ্রই মাতাপিতার স্বখের কাবণ। 

অধুনা কাল-প্রভাবে এবং বিজাতীধ শিক্ষা প্রভাবে ধনী, মানী, গুণী অথ: 

সম্পন্তিশাপী গৃহস্থ সংসাগাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সন্তানের পিতা হইতে অনিচ্ছক এব' 

তাহাদের পত্ীগণও সন্তানের জননী হইতে নারাজ । অবশ্য এই শ্রেণীর মনোবুত্তি 
সম্পন্ন পুরুষ অপেক্ষ। নারীর সংখ্যাই অধিক । কতক নানা সন্ভতানেপ জননী হইতে 

পছন্দ কবেন না। তীহান1 ভোগ বা বিদেশের দ্বণা অনুকরণ পছন্দ করেন । 

(১) পঞ্চখণ-__দেবধণ, খ্ষধিখণ, শিতৃ্ণ, নরধণ, ভৃতঞ্ষণ। সাংলাশিকগণের প্রহা পঞ্চমহযজজ ঘি? 

পর্ধগশের শোধ হয়| 

(২) “পুৎ" নামে একটা নরক আছে। মুতার পর পিতার সেই মরকে পতনের সম্ভাধনা থাকে | পুঃ 

যথাবিধি পিতৃকাধ্য কবিলে পিতার সেই অধোশতি হয না। পুত ন্রৈধাহ+ড-পুল। 

(৩) এষ্বণ বহনা? পুল? ফগ্প্যেকো গয়। ব্রজেহ। 

বদ্গচ্চেবাগ্গনেধেন নীলং বা এুষমুতহডেত ॥ 

৩ 



সংসার 

পক্ষান্তরে অশিক্ষিত নিঃস্ব ব্যক্তির গৃহে প্রার্থনার অতিরিক্ত পুভ্রকন্া জন্মগ্রহণ 

কবে। গ্রাপাচ্ছাদনের ব্যবস্থা শাই তবু আশাতীত সম্ভান। অশিক্ষিত মাতাপিতার 
টীন-দরিদ্র সহম্ব সন্ভানে দেশ পরিপূর্ণ হইবে, আর শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তির 
একটী সন্তানও দেশোজ্জল করিবাব জন্য জন্মগ্রহণ করিবে না! ইহাই কি 

দংসারাশ্রমের উদ্দেশ্য বা বিধাতার অভিপ্রেত? 

যৌথ পরিবারের সকলেই একান্নবন্তী থাকায় সংসারের বন্ধন দৃঢ় দেখা! যায়, 
মার যেখানে শুধু স্বামী ও স্ত্রীকে লইয়া সংসার, নেইখানে ব্যষ্টিগত স্থখ-শান্তি 
থাকিলেও সমষ্টির সখ নাই, গোষ্ঠীর আনন্দ নাই ; আছে শুধু বেকার-সমস্তার তীব্র 

গাঙাকার, সমন্তা-সমাঁধানের ব্যর্থ আন্দোলন । 

হিন্দু গৃহস্থের পরিজনবর্গ গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী, গো, গয়| ও গদাধর এই ছয়টা 

বিষয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা বাঁখিলে সংসারাশ্রমের মধুর ফল আম্বাদন করিতে পাঁরিবেন। 

ঙ্কা বলিতে ভারতবর্ষের পবিভ্রপলিলা নদীর প্রতি অদ্ধা। গীতা সর্ব বেদ- 

,বদাস্তের সার, _পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । গায়ত্রী অর্থে সন্ধ্যা-উপাসনা, ফল আত্মতদ্ধি, 
স্থিরতা । গো-_সপ্ত মাতার এক মাতা । গয়া বলিতে যেকোনও তীর্থ 

স। গদাধর অর্থে ভগবানে বিশ্বাস, আস্তিকতা। সংসারী ব্যক্তির প্রথম 

তধা- রক্ষা,__মাতাপিত।, পুক্রকন্তা, স্ত্রী ও আত্মরক্ষা পরে বিশ্ব্রহ্ষাণ্ডের রক্ষা । 
সংসার শব্দেব দ্বিতীয় অর্থ বিশ্বত্রত্ষাও বল! হইয়াছে। ক্ষুদ্র সংসারের সঙ্গে 

মক পরিচয় হইলে পরে সেই বিরাট সংসারের সন্ধান লইতে হয়। “উদারচরিতা- 

[নত বস্থধৈব কুটুম্বকম্।” ধাঁহীরা উদার চরিত্র, তাহাদের নিকট মাতা পার্বতী 

দবী, পিতা! স্বয়ং দেবাদিদেব মহেখ্ধর, সংসারে যত সচ্চরিত্র ব্যক্তি তীহাঁরাই বান্ধব 

এবং তিন ভুবনই সংসার ( বা স্বদেশ ) রূপে সম্মানিত হন ।; 

আজকাল নীতিবাদীদিগের চক্ষে আপন স্ত্রী-পুভ্রের স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান স্থার্থপর- 

চাব মধ্যে পরিগণিত হইয়1 পড়িয়াছে। পরসেবা, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি মহান আদর্শের 

(১) মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেম্বরঃ। 

বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বাদেশে ভুবনত্রয়ম্। 
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অন্ছরণে লোকচক্ষে সংসার-পাঁলন বড়ই ক্ষুগ্ন হইয়া! পড়িয়াছে । কিন্তু স্থিরচিতে 

পর্যালোচনা করিলে ইহাঁও যে সংসানের মহীত্রতেরই শ্রেষ্ঠ সাধনা, তাহা স্পষ্ট 

প্রতীয়মান হইবে। স্থষ্টির সহায়তার জন্যই মানব-স্থষ্টি, একথা শ্বীকার করিলে যে 

কোন প্রকারে স্বীয় পুত্রকন্তা রূপেই হউক, অথবা যে-কোন রূপেই হউক--জগ 

পালন করাই ভগবৎ-উদ্দেশ্যসাধন ভিন্ন আর কি হইতে পারে? মানব ভগবদাত্ত শি 

লইয়াই সংসারকার্ধ্য করিয়া থাকে । তিনি যাহাঁকে যে প্রকার শক্তি দিয়াছেন, ০ 
সেই প্রকার কাধ্যই করিবে। স্থৃতরাধ যে পোস্তগণ পূর্ণ-মুখাঁপেক্ষী, সর্ধপ্রকা 
তাহাঁদের স্থুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান কর] আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য মধো পরিগণিং 

হুওয়া] উচিত । 

সংসার-সম্রাজ্জীর কর্তব্য 

আমাদের গাহস্থা-জীবনে সাংসারিক কার্ধের বিধি-ব্যবন্থা একমাত্র স্বীজাতি 
উপর নির্ভর করে। বৃহৎ বা ক্ষুদ্র সকল সংসারেই গৃথ্ণিপনা কগা এক' 
সাআাজ্যপাঁলনের দারিত্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাঁ। প্রত্যেক নববধূ তাহার কিশো 

জীবনেই উক্ত পদে প্রতিষ্ঠাতা হন। পুথিবীর সাম্রাজ্য পালন করিবার জন্য সকল দে 

সকলেই যেমন পূর্ণ আগ্রহে সম্রাট অথব! সম্রাজ্জীর অভিষেকক্রিরা সম্পন্ন করেন এব 
সেই অভিষিক্তকে তাহাঁদিগের ভাবী স্থখ-ছুঃখের বিধাতা বলিয়া মনে করেন, হিন্দুগণ 

সেইরূপ বিবাহ-উতসবরূপ অভিষেকে নববধূকে সংসারের ভাবী কত্রারূপে পরমাগ্র 
বরণ করিয়া গৃছে লয়েন। যেমন বাজ্যের অধিবাসিগণ তাহাদের অভিষিক্ত সমাজ্ঞা 
অভিষেককালীন সামান্য আচরণ হইতেই তাহার ভাবী কর্তব্যপাঁলনের বিষয় স্থি 

করিয়া লয়েন, পেইরূপ নববধূ বালিকা অবস্থায় নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ম 

যখন শ্বশুরগুহে প্রবেশ করেন ও যে কয়দিন শ্বশুরগৃহে থাকেন, তাহাঁর সেই কয়দিনে 

সামান্য সামান্ত আচার-বাবহার দেখিয়া! গৃহস্থগণ তাহার ভাবী গৃহিণীপনার বি 
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তে পারেন। সমরাজ্জীব যেমন নিজের সৃখ-ন্বাচ্ছন্্য, আনন্দ-কৌতুক বিসর্জন দিয়া 
অ্রত প্রজাগণের উন্নতি ও স্থখবিপান কবা একমাত্র কর্তব্য, সংসার-সম্রাজ্জী রও 

রূপ নিজের সুখ-শান্তি ত্যাগ করিয়া একমনে সমগ্র পবিবারস্থ আত্মীর-স্বজন, 
গত, অভ্যাগত, সকলেরই তৃপ্তিসাধন কবা! একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত । সংসাবের 

ক কেবলমাত্র নববধূর কূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন না, তাহার আচরণ, কথাবার্তা, 

চলন, ভাবভঙ্গী প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াই তাহার প্রতি অন্ুরস্ত ও 1বক্্ত হন। 
্ং জীবনে ধাহাকে যে পথ অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ কব্ত হইবে, 

নাদয়ের পব হইতে তীহার সে বিষয়ে সর্ধপ্রযত্বে শিক্ষালাভ কর! শ্রেঠ কর্তব্য । 

গৃহে অবস্থানকাঁল হইতে সংসারেব কর্তৃত্ব গ্রহণের পূর্ব পথ্যন্ত স্্রীজাঁতিব গৃহকর্ে 

ঙ্গীণ নিপুণতা লাভ করা উচিত । বিশেষতঃ, আমাদেশ দেশে বিবাহের পূর্বকাল 

স্ত গৃহকশ্মে অনভ্যন্ত থাকিলে এবং আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইলে চলে না, 

হাস্তে সংসারের গুরুভাঁব-বহনোপযোগী সমুদয় শিক্ষা পিতৃগুঠে পূজনীঘগণের 

*ট হইতেই বিশেষপে শিক্ষা করিতে হয়। শ্বশুরগৃহে শাশুড়ী প্রভৃতি পূজনীয়া- 

[ন নিকট হইতে সমুদয় শিক্ষালাত করিবেন সেরূপ স্থযোগ পূর্ণমাত্রীয় সকলের না 
তে পারে ; শীশুড়ীশূন্য বা কর্তীহীন গৃহেও অনেকের বিবাহ হইতে পারে ; স্থৃতলাং 
তগৃভ হইতেই এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করা মকলেরই উচিত । 

প্রতোক বালিকাবই জ্ঞানবিকাশের পর হইতে বিবাহের পূর্বব পধান্ যেমন 
শাবে” সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা উচিত সেইব্ূপ বিবাহের পবও সেই জ্ঞান 

ধ্যে পরিণত করা উচিত। নববধূ ভাবিবেন, “বিবাহের সময়ে সকলে যেমন বড 
শায় হাসিমুখে আমাকে বরণ করিয়া লইবেন, আমার আচবণে তাহাদেব সে 

স যেন জীবনে না ফুরায়; যে আশায় আমাকে সংসারে বরণ করিবেন, আমার 
দাঁচবণে ক্কাহাদের সে আশা যেন কখনও ভঙ্গ না! হয়। শ্বশতরগৃহে আগমন কবিলে 

ন মকলে মুখ দেখিবাব জন্ত আসে, তখন আমার যেমন মনে হয়, আমার এ 
খানি যেন সকলের নিকটেই স্থন্দর হয়, সেইরূপ আমার সমগ্র জীবনে আমার মুখ, 

প্র আচরণ, আমার স্মৃতি যাহাতে সকলের নিকট তৃলা তৃপ্চিপ্রদ থাকে, প্রীণ- 
সে চেষ্টা করিতে হইবে। পাঁচটা লইয়া সংসার ; সংসারের পীচজন পীঁচ- 

ও 



ভারতের নারী 

রকমের হইতে পারে ; তাহাদের আদর্শ লইয়াই আমার জীবন গঠন করিলে চলি 

না। অপরের আচরণ বা ব্যবহার যেরূপই হোক না কেন আমার কর্তব্য যথাঁসা 

আমায় পালন করিতেই হইবে ।” 

সংসার অনুসারে সংসারের কাঁজের বাবস্থা নানারূপ হইলেও আমবা সংসা; 

মোটামুটী কয়েকটা কর্তব্যের কথা উল্লেখ করিতেছি £__ 

প্রত্যুষে অন্যান্য পরিজনবর্গের উঠিবার পূর্বেই শয্যাতাগ করা কর্তব্য ; সংসা; 
পৃূজনীয় বা পূজনীয়াগণ যেন কোনক্রমেই তোমাকে সুধ্যোদয়ের পরে নিদ্রিতা দেখি, 

অবসর না পান। গৃহ ও অঙ্গনাদি মাঙ্জনান্তে নান করিয়া শ্বশ্র বা গৃহকও 

নিকট গমন করিয়া তাহার আদেশমত বন্ধনাদি কার্যে ব্যাপৃত হইতে হই 

সর্বাস্তঃকরণে ও বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সহিত রন্ধন কার্যাদি সম্পন্ন ব 

প্রয়োজন । আহারকালে সকলকে যথাযোগ্যরূপে পরিবেশন ও ভোজনান্তে তীহা। 

আবশ্তকমত দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়] সন্ধ্যা-বন্দনাদি কাধ্য শেষ করিবে ; সর্বশেষে নি 

আহার করা কর্তব্য । আহারান্তে গৃহের দ্রব্যাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া শ্বশ্রীমাতি 

গুর জনদের প্রীতির জন্য সেবা দ্বার! ত্রীহাদের আনন্দবদ্ধন করিবে এবং তাহাদি! 

নিকট সদৃপদেশ গ্রহণ করিবে ; অথবা তাহাদের নিকট বসিয়া সপগ্রস্থাদি পাঠ ৭ 
কর্তব্য । মোটের উপর সংসারের সমুদয় লোক তোমার কাছে যাহা আশা ক 

তোমার সাধ্যমত তাহাদিগের সে আশা পূর্ণ করিতে কুষ্ঠিত হইও না। সংসা 

পমুদয় স্থখ-শাস্তি নিজের সুখ-শান্তি বলিয়া মনে করিও । বিশেষতঃ আশ্রিত 

অন্তগতগণ তোমার ব্যবহারে যেন মন:কষ্ট না পান। আদর্শ গৃহিণী হইতে হ। 

পরিশ্রমকাতরা] হইলে চলিবে না; পরিশ্রম না করিয়া কে কবে উন্নতি লীত কা 

পারিয়াছে? তোমার যখন আবার পুত্রবধূ হইবে, সংসার সম্বন্ধে তাতাকে শিক্ষা 
ঠাভারই হাতে সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, তোমার শাশুড়ীর ন্যায় তু 
নিশ্চিত মনে পরিণত বয়ণে ভগবদারাধনা করিতে পারিবে । 
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স্বামী-দেবত। 

হিন্লুবমণীব ইহকাল ও পবকালেব একমাত্র আশ্রয় ও গতি স্বামী। স্বামীই 
বমণীব সর্বময় দেবতা, একথা আধ্যসভ্যতাব আদিমুগ হইতে নানাভাবে, নানাস্থানে 

বেদ হইতে আরম্ভ কখিয়া খঙ্গ-পরিহাঁসমূলক গ্রন্থাদিতেও ভূগোভূষঃ সন্নিবেশিত 

হইয়াছে । অগ্যাপি হিন্দুমাজেই তাহাদের নব স্ব কন্যা, কনিষ্টা ভগিনী ও অন্যান্য 

বয়ঃকনিষ্টা প্রতিপালাগণকে একথা শতাধিকবার বলেন--সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

তবে আমাদের এ প্রস্তাবের পুনরুখাপন কেন? তাহা উত্তবে আমবা এই বলি-_ 

প্রাচীন যুগে কুশাগ্রমতি আধ্যখধিগণ অনেক গ্রন্থে মূলক্সত্র মীত্র বচন। করিয়া তীহাদেব 

ভবিস্তুৎ্ বংশধরগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। ছুর্ভাগ্যবশতঃ কালবিপর্ধ্যয়ে আমাদেব 

এত অল্পমেধা যে, ভাষ্য ও টাক ব্যতীত এখন তাহ! হ্ৃদয়ঙ্ষম কবিতে পারি না বা 

নিজে নিজে বুঝিতে গিয়া কদর্থ কবিয়া বসি । এন্থলেও “ম্বামী সব্বময় দেবতা” এই 
মূলস্থত্রের টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। 

বাল্যকাল হইতে মানব-শিশুর সম্মুখে শিক্ষার যে আদর্শ স্থাপন কবা যায়, তাহা 

প্রকৃতিগত ধন্মানহ্ছদারে আমন্ত্রণ তাহার চিত্তে দৃঢ় অস্কিত হইয়া যায়। আদিযুগে 
আধ্যগণ সর্ধদা দেব্তাভাবাপন্ন ছিলেন, তাহারা প্রত্যহ দেবতাব সান্নিধ্য লাভ 

করিতেন, তথন দেবত! ও মীনবে বিশেষ কোন গ্রভেদ ছিল না। কিন্তু কালধন্মে 

দেবতা ও মানবের মধ্যে স্বগর্মর্ত্য ব্যবধান আসিয়াছে । প্রাচীন আধ্যগণ দেবতাকে 

যে চক্ষে দেখিতেন, বা দেবতা সম্বন্ধে তাহাদের যে ধারণ! ছিল, তাহা বর্তমানকালেব 

হিন্দুগণের ধারণা হইতে অনেক ভিন্ন। অধুনা দেবতা ও ভগবানেব নাম উচ্চাবণে 
মানব-মনে যে ভাবেব উদয় হয়, পূর্বযুগে সে ভাবেব উদ্দীপন] হইত না । ইহাব 
কারণ আলোচনা করিলে বুঝিতে পার! যায় যে, কালে কালে আমর! দেব-চবিত্র ও 
দেব-আদর্শ হইতে এত পিছাইয়া পড়িয়াছি যে, দেবতার নামে আমাদের প্রীতি ও 

আনন্দের পরিবর্তে ভীতি ও কুার উদয় হইয়া থাকে । স্ৃতরাঁং সরলচিত্তা 

অপরিপক্কবুদ্ধি বার্লিকাগণকে দেবতা কথাটার অর্থ সর্বাগ্রে বুঝাইতে হইবে। কারণ, 
আজকাল যে অর্থে ও আদর্শে 'দেবতা” শব্দ ব্যবহৃত হয়, স্বামী দেবতান্বরূপ' একথা 
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বলিলে বাপিকার মনে স্বামীর প্রতি অকুত্রিম অন্রীগ ও একাস্তিক প্রীতির পরিবর্তে 

অজানিত শঙ্গা ও অপরিসীম কুগ্ঠার উদয় হওরা স্বাভাবিক | 

দেবতা শব্দের তীৎ্পধ্য-ঘিনি জীবনে মরণে একমাত্র সহায়! বিপদে সম্পদে 
একমাত্র অবলম্বন, পাঁিব সর্বকাধ্যে একমাত্র শুভকাঁমী, ঘিনি আশীর্বাদ করিতে 

জানেন, অভিশাঁপ করিতে জানেন না, যিনি সর্ববসক্ষোচ, সর্বপাঁপ দূর করিয়! চিত্তকে 
নিশ্মল করেন ; যিনি আমাদের নিতান্ত আপনার; যিনি আমাদের কোন অপরাধ 

গ্রহণ করেন নাঃ যিনি আমাদের জ্ঞানমার্গের শিক্ষক, ভক্তিমার্গের প্রদর্শক ও 

ক্রীডামার্গেক সঙ্গী; যিনি আমাদের অন্তরে-বাহিরে থাকিয়া সর্ববদ1 সর্ববাঙ্গীণ 

কলাণ সাধন করিতেছেন, তিনি দেবতা; তাহার কাছে আমাদের গোপনের কিছু 

নাই, লঙ্জার কিছু নাই, সঙ্কোচের কিছু নাই । আমর] বিপথে গমন করিলে তিনি 
বারণ করেন ও আমাদিগকে সৎপথ দেখাইয়া দেন; বিপদে পড়িলে বুকে টানিয়া 

লন: ভাঁকিলে বা না ডাকিলে তাহার পবিত্র বাহুর দ্বারা! সর্বদা আমাদিগকে 
বেষ্টন করিয়া রাখেন । তিনি একাধারে আমাদের গুরু, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও 

ক্রীড়ার সাথী ; এমন আত্মীয়, এমন স্বজন, এমন মঙ্গলাকাজ্জী জগতে আমাদের 

আর কেহ নাই ; আমরা দৌষ করিলে তিনি রোঁষ করেন না, অপরাঁধ করিলে তিনি 

আমাদিগকে পায়ে ঠেলেন না; এরূপ দেবতাই হিন্দরমণীর হ্বামী। এ দেবতা শুধু 

পূজা-পুপাঞ্জলি পাইয়া নিক্ষি্ন থাকেন না, ক্রট-অপরাধ ধরিতে বাস্ত থাকেন না, 

এ দেবতা শুপু ধ্যানের দেবহা নহেন। অভাবে-অভিযোগে, শুতে ও অশ্তুভে, কর্শে 

€ অকর্শে ইনি আমাঁদেপ নিত্যনঙ্গী, নিতাসভার | 
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পত্রীত্ 
পূর্ব পরিচ্ছেদে হিন্দুরমণীণ স্বামী-দেবতাঁন বাখা! করা হইয়াছে । এই 

পবিচ্ছেদে তাহার পুজার মন্ত্র ও সেনার বিধি অর্থাৎ তাঁহার প্রতি কর্তব্যের বিষয় 

কিছু বলিব। তৎপূর্বের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ-নির্ঁয আবশ্যক। এক কথায় সংসার- 

জীবনে- শুধু সংসার-জীবনে কেন-ধশ্ম-জীবনে, ইহকাল ও পরকালে সকল অবস্থায় 

এবং সর্ববিষয়ে পরম্পরের যে অচ্ছেগ্য ও অবিনশ্বর চিরসন্বন্ধ ইতাই স্বামী-ন্্ীর 

সদন্ধ। বাঁধারুষেের যুগলমৃত্তি হইতে বাপা অন্তহিত! হইলে কঞ্খের কক্ছত্ব থাকে 

না। আবার কৃষ্ণশূন্ত রাধার অন্তিত্বও নাই। স্বামী-স্ত্রীর মপোও পরম্পরে এরূপ 
অনির্ববচনীয় কক্ষ সন্বন্ধ ; সুতরাং স্বামী যদি দেবতা হন, পত্বীও দেবী । অতএব 

পৃজা-পদ্ধতি শুধু সেবাসেবিকা ভাব লইয়া নহে; ইহার মধ্যে আনন্দ ও প্রীতির 
বিকাশ থাকা চাই । মনে পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই, তুমি যেমন স্বামীর নিষ্ঠাবতী 
সেবিকা, সেইরূপ তুপ্যরূপে তাহার আনন্দ ও প্রীতির পাত্রী। ইহা কতকটা অধান্ম 

উচ্চভাবের কথা হইল । এক্ষণে নিত্াইনমিন্তিক সংসার-জীবনের কাধ্যাবলী লয়! 

আলোচনা কর! যাউক। কুমারী অবস্থার “সতম্বামী? লাভের জন্য শিব-পুজার 

বিধি আছে । আমাদের মনে হয় উহা “সতম্বামী” পাভের জন্য নয়-ন্থপত্বীত্' 

লাভের জন্যই উপাসনী। মা পার্বতী যেমন শৈলশিখরে একান্তমনে উপাসনায় 
সর্বত্যাগী জটাবক্কলধাঁরী শিবকে স্বামীরূপে লাভ করিয়া স্থপত্বীত্বেব চরমাদর্শ 

দেখাইয়াছেন সেইরূপ প্রত্যেক হিন্দুকুমারী নামী যেরূপ অবস্থাঁপন্ন হউন না. 

তাহাকে ম্বামীরূপে লাভ করিয়া সর্বপ্রযত্রে তাহার তৃষ্টিবিধানে যত্ববতী হইযা 

চিরদিনের জন্য তাহার সহিত মিলিত থাকেন'- কুমারী শিবব্রতের ইহাই নম 
লক্ষ্য । 

আমাদের হিন্দুধন্মে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ অচ্ছে্, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 
জন্ম-জন্মান্তরে একই স্বামী ভিন্নরূপে নির্দিষ্ট পত্বীকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দুর 

ক্ষার এমনই উতকর্ষতা ঘষে, স্বামী যেরূপই হউন না কেন, পত্বীব নিকট তিনি ববেণ্য 

ইবেনই | স্থতরাং স্বামী ভাল হউন কিংবা মন্দ হউন, কুমারীর এ চিন্তা করিবার 
[ীবশ্তকতা নাই । শুভদৃষ্টির পবিত্র মূহুর্ত হইতে স্বামীর প্রতি অচলা শ্রদ্ধা রাখাই 
ন্দুরমণীর একমাত্র কাম্য । 
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বাসর-ঘর হইতে স্ত্রীজীবনে স্বামীর প্রতি কর্তব্যপালনের প্রথম স্থত্রপাত। প্রচলিত 

প্রথা অন্থসারে বাঁসর-ঘরে পরিহাস-কৌতুক চণিয়া আসিতেছে । তাই বলিয়া সে 
কৌতুকে পূর্ণ যোগদান নববিবাহিতা। বালিকার কর্তব্য নহে। সম্পূর্ণরূপে প্রগল্ভতা 
বর্জন করিয়া! সে কৌতুক লক্ষ্য করিতে হইবে । অনেকক্ষেত্রে এমন হয়, প্রথম মিলনে 

স্বামী স্ত্রীর নিকট হইতে নাঁন1 কথা শুনিবার বাসন] করেন। কিন্তুত্ত্রী যদি গ্রগল্ভা 

বা স্জ্ঞাহীনার গ্যাস অসন্কেণচে তাহার সব কথার উত্তর দান করে, সেটাও কিন্ত 

স্বামীব নিকট প্রীতিপদ হয় না। স্ত্বতবাং লজ্জা ও ধীরতার সহিত তাহার প্রশ্শ্রের 
উত্তর করাই যুক্তিযুক্ত । 

পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে প্রথম আগমনে নববধূর সর্ববিষয়ে বিশেম সতর্কতা 

আবশ্তক | শ্বশুরগৃছে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই স্বামীর আরাধা দেবী শ্বশ্নমাতান 

অথবা তাহার অবর্তমানে সংসাবের গুষ্ঠিণীর মনত্বষ্টি-সম্পাদন আবশ্যক ; কারণ, 

তীহাদের মুখে পত্বীর স্বখ্যাতি শুনিলে স্বামীব আনন্দ হইবে সন্দেহ নাই। নব 

শ্বশুরগৃহের সকলেব সন্তোষ বিধান কবিতে সকল সময়েই ব্যস্ত থাকিবেন । কথাবার্তী, 

গালচলন এবং কাধ্য-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিনীত ও ভদ্রভাবে সম্পাদন করিতে হইবে 

স্বীয় স্বার্থের কোন গন্ধ থাকিবে না। সর্ধস্তলেই মনে রাখিতে হইবে পরিজনবর্গের 

শান্তিতে আমার শান্তি, তাহাদের স্থখেই আমার সুখ । 

নৃতন বিবাহের পর উপহারাদি-প্রদান বর্তমানে একটি গ্রথার মধ্যে গণ্য হইয়াছে 

স্বামীর অবস্থা সচ্ছল বাঁ অসচ্ছল হউক, নিজের জন্য কোন দিন কোন জিনিষ মুখ 

ফুটিয়) চাহিতে নাই । তিনি নিজে হাতে করিয়া! সন্থষ্টচিত্তে যাহা দিবেন, আহলাদে€ 

দহিত তাহা গ্রহণ করিবে । সকলেরই শ্বামী যে অবস্থাপন্ন হইবেন তাহা আশা কর 

যার না। যদি অদৃইচক্রে স্বামী দরিদ্র হন, সন্থষ্ট থাকিয়া তাহার দরিদ্রতার অং* 
গ্রহণ করাই পত্বীর প্রধান কর্তব্য ; ধনী পত্ীও যেন বিলাসিতায় মগ্ন নাহন। স্বামী 
বিদ্বান, চরিত্রবাঁন্ ও ধাপ্সিক হইলে পত্বীর আনন্দের কথ] সন্দেহ নাই; স্বামী যি 
চরিত্রহীন ও “বদ্রাগী হন তাহাঁতেও পত্বীর ভয়ের কিছুই নাই; তখন একমাও 

অবলম্বন__ধৈধ্য ও সহিষ্ণুতা । তাহার কোন অন্াক্স কার্ধ্যের প্রতিবাদ করা নববধূর 
কর্তব্য নহে । যত্ব, আদর, পেবা "9 শুশীধার দ্বারা তাঁহার মনহক এমন বশীভূত 
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পতীত্ব 

করিতে হইবে, যেন ত্বাহাকে ছাড়িয়া তাহার মন বিষয়ান্তরে উৎ্ক্ষিপ্ত হইবার অবসর 

ন1 পাঁয়। ছুই একদিনে সাফল্য-লাভ না-ও হইতে পারে, কিন্ত তাহাতে দুঃখিত 

হইবাঁর কিছুই নাই । দীর্ঘ সাধনায় সফলত! লাভ অবশ্যন্তাবী। স্বামীর চরিত্র সন্ধে 

কোন কথ। কোন দিন জিজ্ঞাসা করিবে না; শুনিবার আকাজ্কাও যেন কোণ দিন না 

হয়। কেহ যদি তাহার পরিচয় দিতে আসে, তাহার কথাপ্ন কর্ণপাত করিবে ন। | 

্বামী যে-কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইলে কোনক্রমে তাঁহার সহিত তর্ক করিবে না। নীববে 

ঠাহাব ঈপ্সিত কর্মগুপি সম্পন্ন করিবে । পে বাগ পড়িলে, মি কথায়__তীহাব 

দি ভ্রম হইয়া থাকে-বুঝাইয়া দিবে । 
কোন্ কোন্ বন্ধ স্বামীর প্রিয়, কোন্ কোন্ খাগ্য স্বামীর বাঞ্ছিত, দৈনন্দিন 

কাধ্যের মধ্যে তাহ! কৌশশে জানিয়া লইবে। যে-কোন কাধ্য আদেশের পূর্ব্বেই 
ঠাহার অভিপ্রারমত সম্পন্ন করিলে স্বামী অতিশয় আনন্দিত »হইবেন। দৈনিক 

কাধ্যশেষে শ্রান্তদেহে স্বামী গৃতে আমিলে সর্ধকন্ম ত্যাগ করিয়া তীহাণ শ্রান্তি দূঝ 

কবাব ব্যবস্থা কবিবে। তাহাতে যদি সংসাবের কেহ অনন্থষ্ঠ হন বা কিছু বলেন, 

নীংবে তাহা সহা করিবে । যতক্ষণ তিনি স্তস্থৃতা অনুভব না করেন, ততক্ষণ 

কাধ্যান্তরে গমন করিবে না। গৃহ হইতে যখন স্বামী বহির্গত হইবেন তখন তাহাব 

আবশ্তক জিনিষ-পত্র যথাযথ গুছাইয়া দিবে এবং কোন দ্রব্য লইতে ভুলিয়া গেলেন 

কিপা তাহ লক্ষ্য রাখিবে। 

ক্দাচ স্বামীর কোন অন্তায় কারধ্যের বিষয় সঙ্গিনী বা অপর কাহারও সহিত 

আলোচনা করিবে না। যদি কেহ তোমার সাক্ষাতে তোমাব স্বামীর নিন্দা কবে, 

স্বামী প্রকৃত দোষী হইলেও প্রতিবাদ করিতে কুন্ঠিতা হইও না। নিন্দাকারী যদি 

ট হন সেখান হইতে সরিয়া যাইবে; সাংসারিক কার্য্যের চিন্তা হইতে স্বামীকে 
ঘতদূধ মস্ভব অব্যাহতি দিবার চেষ্টা করিবে। ক্লান্ত অবস্থা অথবা বিষাদগ্রস্ত 
অবস্থায় কদাচ কোন ছুঃসংবাদ বা অপ্রিয় কথা তাহাকে শুনাইবে না। স্বামীর প্রতি 

তোমার যে দৈনন্দিন কাজ তাহা চাঁকর-চাকরাণী বা অন্ত কাহারও উপর ভার না 
দিয়া যতদুর সম্ভব নিজ হাতে সম্পন্ন করিবে। সম্ভব হইলে স্বামীর আহারের পূর্বের 

কদাচ আহার করিবে না এবং যতদুর সম্ভব গুরুজনেব অসাক্ষাঁতে তাহ! সম্পন্ন 
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ভারতের নারী 

করিবে । স্বামী যতক্ষণ নিদ্রিত না হন, শরীর সুস্থ থাকিলে ততক্ষণ নিদ্রা যাইবে না, 

তাহার সেবাকাধ্যে ব্যাপৃত থাকিবে। প্রত্যহ প্রভাতে শয্যাত্যাগের পর পদধুলি গ্রহণ 

করিবে এবং তাহার প্রাতঃকত্যের সমুদয় আয়োজন করিয়া দিবে। আবশ্যক গৃহকর্ম 

এবং স্বামীর প্রয়োজনীয় কাধ্য সম্পাদন ন1 করিয়া কোনরূপ আমোদ বা উত্সবে 

যোগদান করিবে না; বিশেষ আবশ্যক হইলে তাহার অন্কুমতি লইবে, এবং যত সত্তর 

পার প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করিবে । সন্তানাদি হইলে তাহাদের লালন-পালনের মধ্যে 

স্বামীসেবাটুকু যেন ডুবিয়া না যায়। স্বামীর সর্ব্বকার্ধ্যে পৃর্ণমাত্রায় সহানুভূতি ও আনণ' 

প্রকাশ করা সাধবী স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য । স্বামীর আদেশসত্বেও কদাচ লঙ্জাহীনতাব 

কোন কাধ্য করিবে না। এক কথায় স্বামীর চরিত্র, মনোভাব ও প্রকৃতির প্রতি 

সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়! প্রতিনিয়ত ত্তীহার প্রীতি-উৎপাদনের চেষ্টা করিতে পারিলেই 
জগতের সর্বজনপ্রশংসিত পত্রী হওয়া যায়। 

শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্য 

কুমারী-জীবনেএ পন স্বামীগৃতে আগমন স্ী-জীবনে একটা সম্পূর্ণ নৃতন অঙ্ক | বহু 

বুগ-ঘুগান্তর হইতে এ প্রথা প্রচলিত থাকায় বর্তমানে অনেকটা শহজ ও লরল হই! 

আসিয়াছে ; তথাপি চিন্তা করিয়া দেখিলে ধুবিতে পারা যায়, এ একটা বড় শুরুত 

সমস্যা । সংসার জ্ঞানানভিজ্ঞা সরলচিন্তা৷ বাপিকার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত 

এবং বনু বিষয়ে পিত্রালয় হইতে ভিন্ন চি ও ভিন্নপ্রথাযুক্ত পরিবারের মধ্যে আসিয়। 

আত্যক্প দিনের মধ্যে পরুমাত্জীয়-পরিঞনে পরিণত হওয়া যে কত কঠিন, তাহা চিন্তা 

করিলেও চক্ষে জল আসে। উক্ত বিষয়ে ধিন্গুজাতির মধ্যে এমন সহজ সমাবেশ 

দেখিয়া এ জাতির উপর শ্রতগবানের যে অনপ্ত করুণা আছে, তাহা কোন চিন্তাশীণ 

ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। জানি ন৷ প্রজাপতির কোন্ শুভ আশীর্বাদ 
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শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্য 

এ পুণ্য বন্ধন এত দৃঢ়, যেখানে অন্যদেশে বয়ংপ্রাঞ্ত যুবক-যুবতীর “পূর্বব-পবিচয়' 
সত্বেও মিলনভঙ্ষের আইন বিধ্রিবদ্ধ করিতে হইয়াছে । অবশ্য আমরা এ কথা 

বলিতেছি না যে, এদেশে স্ত্রীমাত্রেই স্বয়ং-সিদ্ধা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সংসার- 

জীবনে অশেষবিধ গুণ তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও, সে বিষয়ে যথাসম্ভব উপদেশ 

দেওয়া] ও পন্থা নির্দেশ করা বিশেষ সমীচীন বলিয়া মনে হয়। এ প্রবন্ধে আমরা 

নারীজাতির পরম অদ্ধার পাত্র শ্বশুর ও শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্য বিষয়ে কিছু 
আলোচনা করিব। 

বধূ প্রথম শ্বশুরগৃহে আসিবার পূর্বের প্রায়ই শুশ্রঠাকুরাণী তাহাকে দেখিবার 

হ্বযোগ পান না। স্থতরাং রূপে ও পাবণ্যে তাহার মনঃপৃতি হওয়া নববধূর পরম 

ভাগ্য । আজও পাড়ার্গায়ে এমন দেখা যায়, বধু কুরূপা হইলে শাশুড়ী মঙ্গলাচরণ ও 

হুলুধধ্বনি ত্যাগ করিয়া ক্রন্দন করিতেও কুস্তিতা হন না। অথচ সেজন্য নবধপুপ কোন 

অপরাধই নাই। কারণ, দেহ বা রূপ ভগবদ্ন্ত, আত্মকৃত নহে। যাহা হউক 

সেক্ষেত্রে বালিকাকে বিশেষ সাবধানতা-অবলম্বন করিতে হইবে, শাশুড়ীর সহিত 

প্রথম সাক্ষাতেই এমন ধীর ও ককুণ ভাবে তাহার পদধুলি লইতে হইবে ও এমন 
ভঙ্গীতে তাহার নিকটবস্তিণী হইতে হইবে এবং স্থযোগ হইলে এমন কাতিরতার 

সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিতে হইবে, যেন তাহার স্ত্রীস্বলভ করুণ হৃদয় গলিয়া 

যায়। প্রথমবারে যে কয়দিন শ্বশুরগৃহে বাস করিতে হইবে, সে কয়দিন যতদূর 

সম্ভব শাশুড়ীর কাছে থাকিবার চেষ্টা কর! প্রয়োজন । যদি মনের ক্ষোনে তিনি 

কোন কটুকথা কহিয়া ফেলেন, না কাদিয়া অথচ বিশেষ কাত হইয়া তাহার 
নিকটবপ্তিনী থাকিবে ; কদাচ অন্যত্র চলিয়া যাইবে না। এই অল্পকাল মধ্যে যতদূর 

সম্তব তাহার আন্তরিক ইচ্ছ!। ও প্রকৃতি বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইয়া সেই মত 

চপিতে চেষ্টা করিবে। ভবিষ্যতে তীহার প্রিযকাধ্যগুলি অনুষ্ঠান করিয়া ও অপ্রিয় 

কার্য পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে তাহার মনভ্তপি সম্পাদন করিতে পার, সে বিষয়ের 

স্ত্রপাত প্রথম যাজায় করিয়া আসিবে। স্ত্রীলোকের। ্বভাবত:, 'আত্মীসতা'কে বড় 
ভাপবাসেন ; স্থতরাং সর্বকাধ্যে ও সর্বক্ষণ সেই “আত্মীসতা” যতদূর দেখাইতে 

পার, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে । এ সময়ে নববধূর সর্বদাই মেয়েদের মধ্যে 
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থাকিতে হয়, স্থৃতরাং শ্বশুরের সহিত সাক্ষাতের বিশেষ অবনর হয় না। সাক্ষাঁৎ হইলে 
কন্যার ন্যায়, অথচ লজ্জার সহিত আলাপাদি করিবে । 

পিত্রালয়ে আসিঘা শ্বশ্তর ও শাশুড়ীকে তক্তি ও সম্মানের সহিত গুঁহের কুশলাদি 

জিজ্ঞাসা করির! পত্র দিতে বিস্বত হইও না। ত্বাহাদের কোন অপ্রিয় আচরণের 

কথা পিত্রীলয়ে আসিয়া, এমন কি পিতামাতার নিকটও প্রকাশ করিবে না । 
প্রথম ঘব-সংসাব করিতে গিয়া বহু-পরিচিতা কন্ঠার ন্যায় শ্বশুর ও শাশুড়ীর 

সম্মুথে উপস্থিত হইবে এবং সঙ্কোত ত্যাগ করিয়া যতদুর সম্ভব প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতার 
সহিত তাহাদের সঠিত কথাবার্তী কহিবে। শাশুড়ীর হাঁতের কাজ ত্বাহাঁর নিষেধ 

সত্বেও হাসিমুখে সর্বদী করিবার জন্য প্রস্তত থাকিবে এবং তীহার দৈহিক ্বচ্ছন্দতার 

প্রতি লক্ষা বাখিবে। যথাসমঘে জলখাবার গুছাইয়া দেওয়া, বিছান1 পাতিয়া 

দেওয়া]! ; কাপড় কাচিঘা দেওয়া এবং শুকাইয়া তাহা যথাস্থানে রাখা, তাঁহার 

পৃজাদির আযোজন করিয়া দেওয়া এবং অবসরমত কাছে বমিঘা তাহাব হাত-পা 

টিপিয়া দেওয়া ও রামায়ণ-মঠাভারত প্রভৃতি পাঠ করিয়া শুনান-_ ইত্যাদি শিত্য- 

নৈমিত্তিক কাঁধা যত্বের সহিত সম্পন্ন করিবে । যাহাতে তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই 

তাহার মনোভাব বুঝিয়া সেই কাধ্য করিতে পার, সেজন্য বিধিমত চেষ্টা করিবে । 

এইবপ শ্বশুর মহাঁশয়েরও আবশ্যক কাধ্যাদি যথানিয়মে সম্পন্ন করিবে । 

আমাদের সমাজে আজও “বউক্কাটকি অপবাদ শাশুড়ীদিগের মধ্যে দেখ। যায় । 

আঁমাদেব মনে হয় পুত্রের স্ত্রীর প্রতি অস্বাভাবিক অনুরাগ ও শাশুড়ীর প্রতি বধূর 

আংশিক উপেক্ষা তাহার একমাত্র কারণ। আজকাল দেখ! যায়--অনেক স্থলে 

মাতাপিতা জীবিত থাকিতেও পুত্র উপার্জনক্ষম হইয়া অল্জিত অর্থ স্ত্রীর নিকট 

রাখিতে কুষ্ঠিত হন না এবং স্ত্রীও সেটাকে নিজন্ব সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন এবং 
একটু “দেমাকে'র সহিত তাহা ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে মাতা বিশেষ শিক্ষিতা 
বা উন্নতচবিত্রা না হইলে পুত্র ও পুত্রবধূর এ আচরণ সহা করা সহজ নহে। 

ক্ৃতরাং স্বামী তাহার উপাঞ্জিত অর্থ তোমার নিকট রাখিতে আসিলেও, 
তিনি যাহাতে উহা তাহার মাতাপিতার কাছে রাখেন, সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা 

করিবে । "বে যদি তাহারা স্বেচ্ছায় তোমার নিকট রাখিবার অন্থমতি করেন 
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মিরাখিবে। কিন্তু কদাচ উহা! নিজ সম্পত্তি বলিয়া মনে করিও ন1। দ্বিতীয়তঃ, 
জের জন্য কোন ভ্রব্য তাহাদের অগোচরে বা অন্মতি ন] লইয়া ক্রয় করিবে না। 
হদিন তাহারা জীবিত থাকেন তাহাদিগের অভাব সর্বাগ্রে পূরণ করিয়া তবে 
জের অভাব দ্বর করিবে ; বুদ্ধবয়সে স্বভাবতঃ লোকে লোভপরবশ হইয়! পড়েন; 
বিপ্রথমে তাহাদের কচিকর খাগ্যের আয়োজনে যত্ববতী হইবে। সংসারে অন্যান্ত 
রিজনের খুটিনাটি দোষক্রটর কথা কদাচ তাহাদের কাঁণে তুলিও না। যতদুর 
স্তব উহাদের শয়নের পূর্বে শয়ন করিও না। প্রত্যেক মানুষেরই স্বভাব ও প্রকৃতি 
[ভিন্ন প্রকারের । অতএব তাহাদের স্বভাবে যদি কোন অস্বাভাবিক ভাব থাকে, 
ন বিষয়ে কখনও প্রতিবাদ করিবে না। বধূরূপে সর্বদা কন্যা ন্যায় সেব1-শুশ্রষ! 
'রিবে এবং তুমি যে তাহাদের একাস্ত আশ্রিতা এবং তোমার কিছুই স্বাতন্তা নাই, 
ভাব ঘেন তোম! হইতে লুপ্ত না হয়। তোমার যেমন কন্ঠা-ন্সেহ তাহাদের নিকট 
|র্নীয, তাহাদের প্রতি তোমাব ভক্তি তদনুরূপ হওয়া! উচিত। তাহারা শুধু 
তামার পূজার পাত্র নহেন, তোমার পরমপূজ্য স্বামীবও পরমপূজনীয়__-এই জ্ঞানে 
বা তাহাদের সেব। করিবে । 
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বর্তমানে আমাদের সমাজে কয়েকটা কুপ্রথ। দেখ! যায়। কবে এবং কিরূপে 

ণব প্রথ। আমাদের পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করিয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে আমর! 

বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব না। এসব প্রথার দোষগুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই 
₹টা কথ। বলিব মাত্র । 

ভাহ্কর এক্ষণে পৃজ্যপাদ পিতার স্থান হইতে চাত হইয়৷ অস্পৃশ্য অনাত্বীয়রূপে 
রণত হইয়াছেন। ঘিনি ভ্রাতৃবধুকে মাতৃসন্বোধন কবেন, তাহার ছাক়্াম্পর্শ এখন 
লঙ্ক ও পাপের বিষয় হুইয়া দাড়াইয়াছে। জানি না-_-কোন্ যুক্তি ও ভিত্তির উপর 

প্রথা স্থাপিত। এই প্রথা ভ্রাতৃবধূকে ভাম্থরের কন্তা-স্সেহ হইতে দূরে কাখে 
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বলিয়া আমাদের মনে হয়। পুরাণ ও পুরাবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে বর্তমান 
প্রথার কোন স্ত্রই পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়-_ভাম্রের প্রতি কন্যোচিত 

সভক্ভি ব্যবহার প্রদর্শন করাই ভ্রাতৃবধূব কর্তব্য । 
শশুর ও ভান্থুর পিতৃতুল্য হইলেও উভয়ের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। শ্বাস্তর 

বর়্ঃপ্রাঞ্ধ, সন্তাঁনবৎদল ও ক্ষমাশীল; পুত্রবধূর যেকোন অপরাধ, যে-কোন ত্রুটি 

তিনি সহজেই ক্ষমা করিতে পারেন এবং পুত্রবাৎ্সন্যে বধূমাতার কোন অন্যায় 
ব্যবহার তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না| কিন্তু ভার পিতৃতুল্য হইলেও কনিষ্টের 
উপর সর্বদা অগ্রজত্বের দাবী রাখেন; অনুজ তাহার প্রতিপাল্য হইলেও তাহার 

পালনে তাহার একটু শ্লাঘী আছে; স্ৃতরাং কনিষ্টের ক্রট তাহার একটু অভিমান 
জাগাইয়া দিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? স্থতরাং এক্ষেত্রে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃধধূ 

সি কোন কারণে তাহার অগপ্রিয়া হন বা মনোব্যথা দেন, তাহার আর ক্ষোভের 

স্ান থাকে না। যিনি কনিষ্ঠকে প্রাণতুল্য ভালবাপিয়া লালন-পালন করিয়াছেন, 

যিনি বড় আদরে মাতৃপস্বোধনে ভ্রাতৃবধূকে ঘরে আনিয়াছেন, আজ যদি সেই ভ্রাতৃ- 
বধূ তাহাকে অশ্রদন্ধা করে, তবে তাহার দুঃখের সীমা থাকে না। মনে হয় হিন্দু 

সমাজ এই মনঃগীড়ার ভয়ে ভীত হইয়াই ভ্রাতৃণধুকে দূরে রাখিবার ব্যবস্থা 

করিয়াছে । যাঁহ। হউক এই প্রথা যেন আমাদের প্রীতিপদ বলিয়া বোধ হয় না 

হ্বতরাং ভ্রাতৃবধূকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া যাহাতে তাহার বিন্দুযাও 
মন:কঞ্টের কারণ না হয়, একপভাবে চশিতে হইবে । ভাইয়ে ভাইয়ে যদি কোন 

কথান্তব বা মতান্তর হয়, সে সম্বন্ধে কোন কথাই কহিবে না; সাংসারিক কার্ষে 

বিরক্ত হইয়া যদি তিনি কোন রূঢ় কথা বলেন অল্লানবদনে তাহা সহা করিবে 

কোন প্রতিবাদ করিবে না। তাহার পরম যত্বেব, পরম স্নেহের কনিষ্ঠ তোমা 

সংশ্রবে আসিয়া পর হইয়! যাইতেছেনঃ এ কলঙ্ক কোন দিন যেন তোমায় ম্প 

করিতে না পারে। আদর বা আবার লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত না হইলে 

তাঁহার সর্ববাঙ্গীণ সথ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও সেবা করিতে যত্ববতী হইবে । 

অধুন! গৃহস্থ সমাজে ভাজ ও দেবরের সহিত যেরূপ ব্যবহার ও আচরণ চলিতে 

তাহা বিধিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। যে জাতির আদর্শ সীতা ও লক্ষণ, ( 
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জাতির ভিতর প্রচলিত প্রথা এ কিরূপে সম্ভবে? দেবর সন্তানস্থানীয়- _সর্বববিধ 

সম্তানন্গেহ তাহার প্রাপ্য, তাহার সহিত রহস্যালাপ কোনরূপে যুক্তিযুক্ত ও 
ভদ্রতাসিদ্ধ হইতে পারে না। দেবর বয়োজ্যষ্ঠ হইলে আমাদের মতে যতদিন 

পথ্যন্ত বধু উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তা না হন, ততদিন পর্যন্ত তাহার সহিত স্বাধীন আলাপ 

না করাই ভাল; করিতে হইলেও তাহা বিশেষ সাবধানতা ও শিষ্টাচারের সহিত 

হওয়াই উচিত। তাই বলিয়া তাহার দৃরবন্তিনী থাকাও কর্তব্য নহে, সর্বদা 
সম্তানবোধে যত্ব ও ন্েহ করা কর্তবা। দেবর শিশু হইলে পুক্রবৎৎ তাহাকে সর্ববদ! 

লালন-পালন করিবে । 

ননদিনীগণ সাধারণতঃ একটু অভিমানিনী হইয়া! থাকেন, সুতরাং ভগিনীর স্তায় 
ব্যখহার করা কর্তব্য হইলেও তাহাদিগকে একটু সম্মান করাও উচিত। এ তাৰ 

কখনও দ্েখাইও না! যে, তাহাদের ভ্রাতা তোমার একান্ত অনুগত হইয়াছেন । 

অন্যবিধ রহস্যালাপ তাহাদদিগের সহিত করিলেও স্বামী সম্বন্ধে কোন কথা তীহাঁদের 

সম্মুখে বল উচিত নহে। তাহাদের বেশবিহ্যাস বিষয়ে সর্বদা সহায়তা করিবে'এবং 

স্ধীভাবে আনন্দে রত থাকিবে । কোন গুরুজনের দৌধক্রটি সম্বন্ধে তীহাদের সহিত 

আলোচনা করিবে না । শাশুড়ীর অবর্তমানে শ্বশুরালয় হইতে তাহাদিগকে পিতৃ- 
গৃহে আনিবার জন্য স্বামীকে অন্ুবৌধ করিবে এবং গৃহে আনিয়া মাতৃস্েহে স্ব্গগতা 

জননীর ছুঃখ তুলাইয়া দিবে। ক্রিয়া-কম্ম বা পৃজা-পার্বণাদি উপলক্ষে তাহার্দিগের 

যথাসম্ভব তত্বতাবাপারদদি করিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিবে। মাতৃবিয়োগেব 

সহিত তাহাদের পিত্রীলয়ের সম্বন্ধ যেন ঘুচিয়া না যায়। দুর্ভাগ্যবশে ঘর্দি কোন 
ননদিনী বিধবা হইয়া তোমার স্বামীর প্রতিপাল্যা হন, সর্বদা প্রাণপণ যত্তে তাহাকে 

সাস্না দিবার চেষ্টা করিবে এবং মাংসারিক সমুদয় কার্য্যে তাহাকে অভিভাবিক। 

ও গৃহিণীর স্থান দিবে এবং তাহার পুক্র-কন্তাগণকে স্বীয় পুত্র-কন্তা-নিহ্বিশেষে স্সেহ 

ও পালন করিবে। সন্তানহীন! হইলে, নিজের একটা শিশ্ত-সম্তানকে তাহার অনুগত 

করিয়। দিয়! তাহার সন্তানের অভাব ও মন:ক্ষোভ দূর করিবে। সংসার-খরচের 
অর্থাদি তীহার হাতে থাকাই ভাল, তাহাতে তাহীর মনে অনেকটা শাস্তি থাকিতে 

পারে। তিনি গলগ্রহস্বরূপ-_-এ ভাব যেন কখনও মনে না৷ আসে । 
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সংসারে দ্াসদাসীদিগের সহিত অবস্থাভেদে পুত্র-কন্তা ব! ভ্রাতা-ভগিনীর স্তায় 

ব্যবহার করিবে । তাহারা যে তোমার “হুকুমের চাকর? এ ভাবটি তাহাঁদিগের নিকট 

প্রকাশ করিও না। পরিবারস্থ পরিজনের ন্যায় গণ্য করিয়া! তাহাদ্দিগের প্রতিপালন 
করিবে । অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, সদ্ব্যবহারে দাসদাসী পরমাত্ীয়ব্ূপে পরিণত 

হইয়াছে । তাহাদের দৈহিক ও মানসিক হুখ-ছুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। আহার 
কালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তছিষয়ে তত্বাবধান করিবে । তাহাদের সাধারণ 

ভোজ্যপানীয় তোমাদের হইতে যেন স্বতজ্্ না হয়, কারণ তা'বাও মানুষ, তা'রাও 

তোমাদের সন্ভান। বিপদে, সম্পদে তাহাদিগকে স্বগৃহে যাইতে দ্িবে। নিজের 
কণ্ হইলেও সংসার-জীবনের সখ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিও না। 

উৎসবাদিতে যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে নব বস্ত্রাদি দিবার চেষ্টা করিবে। তাহাদের 
কোন আত্মীয়-স্বজন দেখা করিতে আলিলে তাহাদের সম্মান করিয়া ইহাদের সম্মান 

বুদ্ধি করিবে। তাহাদের সামান্য দোষক্র'টতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার 

বাসন] যেন তোমার মনে না জাগে। 

সর্কোপরি পারিবারিক জীবনে একটী বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না 

করিলে পর্দে পদে বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা । বর্তমানকালে পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে 

ঘরে মন্থরার অভাব নাই। ইহারা নানা ছলে সুখের স্থখী দুখের দুঃখী হইয়া 
তোমার হিতকারিণীক্ূপে দেখা দীবে। হঠাৎ ইভাদিগকে চিনিতে পারিবে না। 

তবে এইটুকু যেন সর্বদা তোমার মনে থাকে যে, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাস্থর, স্বামী, 

দেবর ইত্যাদি যত অপ্রিয়কারীই হউক না কেন, জগতে তাহাদের মত আপনার জন 

তোমার আর কেহ নাই ; তাহাদের ন্যায় আপনার কেহ আর থাকিতে পারে না। 

্থতরাং উহাদিগের বিরুদ্ধাচারিণী কোন প্রিয়বাদিনীর মিষ্ট মিষ্ট কথায় কখনও 

কর্ণপাত করিবে না। একবার প্রশ্রয় দিলে ইহারা তোমাকে এমন মোহিত করিয়া 

ফেলিবে যে, তোমার আর হিতাহিত জান থাকিবে না। সংসারে শাস্তিস্থাপন 

উহাদের উদ্দেশ্য নহে, সংসারে অশান্তি-বীজ বপনই উহাদের জীবনের ব্রত। ঘরের 
কোঁন কথ! উহাদের নিকট প্রকাশ করিবে না। উহারা ঘুণাক্ষরেও কোন কথ! 
জানিতে পারিলে তোমার সর্বনাশ করিবে। তোমার সুখ হোক, দুঃখ হোক, 
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তাহা যেন আত্মীয়ের নিকট থাকিগ্নাই পাইতে পাঁর এরূপ করিবে, কখন অনাত্ীয় 

হিতাকাজ্ষিণীর নিকট কোন স্থুখের আঁশা কবিও না। আমাদের সমাজে যত 
সংসার ভাঙ্গে, অহ্সন্ধান করিলে দেখ যায়, তাহার মূলে একটা ন1 একটা মন্থরা 
আছেই আছে, এবং ধাহারা তাহার মন্ত্রণায় ভূলিয়াছেন তাহাদের সর্বনাশ হইয়াছে । 
ইাঁদিগকে যত্ব করিবে না-_অযত্বও করিবে না। ইহারা প্রশ্রয় না পাইলে আপনা 
হইতেই সরিয়া পড়িবে । 

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য 

প্রতিবাণী গৃহস্থের নিকটতম বন্ধু। আকম্মিক আপদ-বিপর্দে প্রতিবাসীই 

সর্বপ্রথম অযাচিতভাবে মিত্রপে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সর্বতোভাবে প্রতি- 

কারের চেষ্টা করিয়া থাকে । কিন্ত উহ্বাদের সহিত সন্ভাব না থাকিলে খিত্রতীর 

পরিবর্তে শক্রতাই বদ্ধিত হইতে থাকে । দলবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করাই 

মানবের সাধারণ ধশ্ম এবং ইহার উপকারিতা ও যথেষ্ট । স্থতরাং ব্যবহার-দোষে 

যাহাতে অসন্তোষ উৎপন্ন না হয় তৎ্প্রতি দৃষ্টি বাখা প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্তব্য । 
প্রতিবেশীর আমোদ-উৎসবে সহযোগিতা, বিপদে সাহায্য, শোকে সহান্ুতভৃতি-প্রকাঁশ 

এবং ছুঃখ-ছুর্দশার প্রতিকার করিলেই তাহারা একাস্ত আপনার হইয়া উঠে। প্রতি- 
[সী নীচ, সঙ্জন, ধনী বা দরিদ্র হউক না কেন, তাহাদের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার 

চরা উচিত। প্রতিবাঁপীর দ্বারা কখনও ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু সম্ভবপর হইলে 
চাহাদের কৃত সামান্য সামান্য ক্ষতি সহ করিয়া ক্ষমা করিতে পারিলে তাহাদের সেই 
ত্রুত। মিত্রতায় পরিণত হয়। আর এক কথা, পরনিন্দা-পরচচ্চায় যত অধিক শত্রু 

১ষ্টি হয়, এত আর কিছুতেই হয় না। প্রবাদ আছে--“বোবার শক্র নাই”। এই 

রস্ঠার আগ্রহট! পুরুষদের অপেক্ষা রমণী-লমাজেই অধিক লক্ষা করা যায়। স্নানের 
1"ট, বন্ধুবান্ধবগৃহের নিমস্্রণে বা অন্য কোন কারণে ছুই-চাঁরিজন সমবেত হইলেই 
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এইরূপ চচ্চা চলিয়া থাকে । কিন্তু ইহার মধ্যে যে কি ভয়ানক সর্বনাঁশের বীজ 

নিহিত আছে, তাহ! তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না। অনেক স্থলে এমন দেখা 
গিয়াছে যে, এইরূপ সামাগ্ত ব্যাপার হইতেই মামলা-মোৌকদ্দমার স্ট্টি হুইয়! উভয় 

সংসারকেই ধ্বংসের পথে অগ্রনর করিয়া দিয়াছে । সৌভাগ্যক্রমে হীহাদিগকে 

শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে উদরান্নের সংস্থান করিতে হয় না, তাহারা যদি পরচচ্চ 

হইতে বিরত থাকেন, তবে এই সব অসন্তোষের বীজ ছড়াইয়া পড়ে না। যেস: 

গৃহস্থের প্রতিবাসীর সহিত সন্ভাব থাকে না, তাহারা ধনী হইলেও কখনও শাস্তি 
বাস করিতে পারেন নাঁ। শক্র-পরিবেঠিত গৃহস্থের স্থখলাভ স্থদূবপরাহত । গৃহলক্মীগ 
রসনা সংযত বাথিয় প্রতিবাসীর সহিত সৌহার্দ্য বজায় রাখিতে পারিলেই সংসারে 
বন্ধুবল বৃদ্ধি পাইবে । তাহারা যদি স্বীয় দীস্তিকত৷ পরিত্যাগ করিয়! প্রতিবাসিনী 
সহিত সহজ অনাঁড়ম্ববভাবে মেলামেশা করেন এবং তাহাদের মধ্যে দুঃস্থগণকে যথাসা 

সাহাঁধ্য করিতে কার্পণ্য প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে প্রতিবাসীর দ্বারাই ভবিষ্য। 

অনেক উপকার পাইবেন | 

দেশের প্রতি কর্তব্য 

মানব মাতৃগর্ভ হইতে যে দেশের মৃত্তিকায় ভূমিষ্ঠ হয় এবং যাহার অশ্লজলে পরি 
হয়, সেই মাতৃ বা মা জন্মভূমির নিকট সে সর্বতোভাবে খনী। এই খণমুক্ত হই, 
জন্য দেশ-মাতৃকার প্রতি তাহার কঠোর কর্থব্য রহিয়াছে । কারণ--কতকও 

ব্যক্তি লইয়া একটা পরিবার, কতকগুলি পরিবার-সমবায়ে একটী সমাজ, কি 

সমাজ লইয়া একটা গ্রাম এবং গ্রাম-সমূদ্য়ে দেশ সীমাবদ্ধ। সুতরাং দেশের সাঁ 
প্রত্যেকেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে । এ ক্ষেত্রে পরি' 

বর্গের প্রতিপালনেই কর্তব্য শেষ হইল মনে করা ভুল। গ্রাম, সমাজ, দেশ ইহা 
প্রত্যেকের নিকট কোন-না-কোন প্রকারে সাহায্য না পাইলে আমাদের জীবনং 

৩৮ 



দেশের প্রতি কর্তব্য 

পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া উঠিত। স্থতরাং ইহাদের প্রত্যেকের নিকট সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ- 
ভাবে আমর] যে খ্ণী, ইহা বল! বাহুল্যমাত্র। এখন এই খণ কি প্রকারে শোধ 

£ইতে পারে তাহাই আলোচা। আমরা যেমন নিজেদের ও পরিজনবর্গের কায়িক, 

নাচিক, আর্থিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যত্ুবান্ হইয়া থাকি, তেমনি ্বসমাঁজের 
দর্ব্ববিধ উন্নতিসাধনে আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। এইবরূপে সম্ভবপর্মত 

পামাঁজিক উন্নতির পরে গ্রামের উন্নতিবিধানে মনোযোগ দিতে হইবে এবং তাহার 

পবে উহা সম্প্রপারিত করিয়া দেশের উন্নয়ন-কাঁধ্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। 
অবশ্য যাহার ঘেমন শিক্ষা-দীক্ষা ও শক্তি-সামর্থয, তিনি সেইভাবেই করিবেন । 

“আমি ক্ষুদ্র, আমি অসহায়, আমি মূর্খ, আমি অবলা, এ বিষয়ে আমি কি করিতে 

পারি”_ ইহা ভাবিয়া নিরাঁশ হইবার কোন কারন নাই। একজন দশ বৎসর বয়স্ক 

বালক বা অসহায় রমণীও যথাশক্তি দেশের বা দশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে 

পারে। দেশের কাজ করিতে হইলে যে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে তাহ! 

নহে, দেশের কাজ অর্থাৎ দেশের দুর্গতদিগের দুঃখমোচন, শিক্ষাবিস্তাব, কৃষি, শিল্প, 

বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি সংসারে থাকিয়াও কর! যাইতে পারে । ধনী অর্থ বিনিময়ে, 

নির্ধন শারীরিক লামর্ঘ্যের ছারা, জ্ঞানী উপদেশ-দানে, চিকিলক চিকিৎসার দ্বার! 

এইভাবে প্রত্যেকেই কিছু কিছু কাজ করিতে পারেন; কর্তব্যবোধ থাকিলে 

সামর্যেরও অভাব থাকে না। আমাদের জননীগণ হয়ত ভাবিবেন যে, আমরা 

কুলবধূঃ আমরা বাহিরের কাজে কি করিয়া আত্মনিয়োগ করিতে পারি? কিন্ত 
চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহারাঁও বুঝিতে পারিবেন, তাহাদের পক্ষে ইহা দুঃসাধ্য 

নহে। দেশের ক্ষুধার্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্তকে জলদান, বন্ত্রহীনে বশ্ত্রদান, ইহ 

তাহারাও করিতে পারেন । রোগশযায় শুশ্রুষা, শোকার্তকে সাত্বনাদান, প্রভৃতি 

কাধ্য করিবার যথেষ্ট স্থযোগ তাহাদের আছে। কেবল এবিষয়ে উদ্যম ও আন্ত- 

বিকতা থাকিলেই হইল । তীহার। যে সময়টা আমোদ-প্রমোর্দে অতিবাহিত করেন, 

সেই সময়টা যদি প্রতিবাসী ও স্বদেশবাঁলীর উপকারার্থে ব্যয় করেন, তবে সময়ের ও 

সহ্যবহার হইবে, নিজেরাও আদরশস্থানীয়া হইয়া! দেশের মুখোজ্জল করিবেন । 

৯ 



সম্তান-পালন 
নারীজীবনের প্রধান কর্তব্যগুলির মধো সম্ভান-পালন অন্যতম । স্থসস্তানের 

জননীই নারীসমাজে ববণীয়া। অধুনা সমাঁজের দৌষেই হউক বা শিক্ষাবিপর্ধ্যষে 
হউক, এ বিষয়ে রমণীগণ লক্ষ্যহীন! হইয়া! পড়িয়াছেন। আমাদের মতে “কাঞ্চন 
ফেলিয়া আচলে গেরে।' দেওয়ার ন্যায় প্রধান কর্তব্যে লক্ষ্ত্রষ্ট হইয়া! অকিঞ্চিৎকব 

শিক্ষায় মনোনিবেশ করা প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থতরাং 
স্বাধীনভাবে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে আমর! কুষ্টিত হইব ন1। সন্ভান-পালন 

সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা কবিতে গেলে প্রস্থতির গর্ভপঞ্চার হইতে সন্তানের প্রার্ধ 

বয়সকাল পর্যন্ত আলোচন। করাই কর্তব্য। 

প্রশ্থতি গর্তপঞ্চারকাল হইতে সর্বদা শুচিভাবে ও আনন্দিত মনে কালষাপ' 

করিবেন। কারণ, গর্ভাবস্থায় জননীর মানসিক অবস্থা ও বৃত্তি প্রায়শঃ সম্তানে সঞ্চ 

বিত হইয়া থাকে । এ বিষয়ের উদ্দাহরণ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এ 

চিকিৎস! গ্রন্থে বহুলভাবে পাওয়া যায়। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে বীরবাল' 

অভিমন্থ্য শৌর্ধ্যশীল পিতার ব্ৃহভেদবিষ্যা লাভ করিয়াছিলেন, একথা বৌধ হয় বে 
অবিশ্বাস করিবেন না। স্থৃতরাং পবিজনবর্গের বিশেষতঃ প্রস্থতির গর্ভধারণকা। 

দৈহিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি তীক্ষু দৃঠি রাখা আবশ্যক। স্বামীর কর্তব্য 
সহধন্মিণীকে সদ প্রফুল্ল রাখা ; সহধশ্মিণীর কর্তব্য কদাচ কাহারও অপ্রিয়ভাজন 

হওয়া । নিরর্থক কলহ, অনর্থক ক্রন্দন, অযথা খেদ, অসংযত বাবহার সর্ক 

পরিহ্ার্ধয । প্রন্থুতি প্রথম গর্ভবতী হইলে স্বতঃই পরিজনবর্গের আনন্দবদ্ধিনী হন, ত 

বলিয়া! এই স্থযোগে তাহারা যেন কদাচ আলম্য-পরায়ণ! না! হন। শ্রমরতা রমণীর 

স্থথপ্রসবের অধিকারিণী হুইয়া থাকেন । সর্বদাই এমন বিষয়ের আলোচনা, শ্রবণ 

চিন্তা করিবেন, যাহাতে মানসিক সাবু ত্তগুলি সহজে ফুটিয়া উঠে ও গর্ভস্ব নং 

তাহার ফলভোগী হয় । 

বর্থমানকালে হিন্দুশান্ত্র মূলমন্ত্র হারাইয়া! নারীজাতির হস্তে “শুচিবাই'-এ পরি 

হইয়াছে। তাই আজ আতুড়ঘরের এত শোচনীয় অবস্থা! সাধারণত: বাটার ?ি 



সন্তান পালন 

রটা আঁতুড়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সগ্যোঁজাত শিশু জীবনের প্রথম 

প্রভাতে দেখে-_একটা অন্ধকুপ, শ্বাস গ্রহণ করে-_পৃতিগন্ধময় রুদ্ধ বাধু, তাহাঁন 

পরিচ্ছদ ছিন্ন বস্ত্র, শযা--জীর্ণ কম্থা। কোমল শিশুর স্বাস্থার পক্ষে ইহার 
প্রতোকটা যে কত বিষময়, বিবেচক ব্যক্তি মাতেই তাহা উপলদ্ধি করিতে পারেন। 

যে শিশুর জন্মে আমরা বংশগৌরবের কামনা করিয়া থাকি, সেই শিশুর প্রতি আমরা 
এইরূপ জঘন্য ব্যবহার করিয়া থাকি । যেস্থানে যে পরিচ্ছদে, যে শয্যায়, একটা 

নবলদেহ, স্থস্থকায় যুবক গীড়িত হইয়া পড়ে, আমর! অন্ধ হইয়া এই নবনীন 

কোমলকায় কুমারকে সেই অবস্থায় রাঁখিবাঁর ব্যবস্থা করি। আমাদের মনে হয়-- 

বঙ্ষদেশে অত্যধিক শিশুমৃত্যুর ইহাঁও অন্যতম কাঁরণ। ভ্রণহত্যায় যদি পাপ থাকে, 

এবংবিধ শিশুহত্যায় কি পাপ ম্পর্শ করিবে না? তাহার পব যে প্রস্ততি প্রসব- 

ঘাতনায় একরূপ সগ্যোমৃতুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিল,__যাহাতে ক্ষীণ স্পনানশক্তি 

ব্যতীত জীবিতের আর কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না-_ তাহার প্রতি ব্যবহারও পূর্বোক্ত 
দ্যবহাঁর অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। অথচ তিনিই হয়ত সংসারের সর্বমম 

কত্রী ৪ বংশরক্ষীর নিদানভূতা ৷ শিশুর ও প্রস্থতির অবস্থার উন্নতিসাধন পরিজনবর্গে 
উপরই সমাক্ নির্ভর কবে । নবজাত শিশুকে যতদুর সম্ভব উন্মুক্ত স্থানে, কোমল 

শয্যায়, উষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত রাখাই কর্তব্য | প্রন্থতির জন্যও উক্তরূপ ব্যবস্থা হওয়া 

আবশ্যক | প্রপবান্তে তিনি কিছুদিন যেন পূর্ণ বিশাম লাঁভ করিতে পারেন । 

ধাত্রীহন্তে সন্তান সমর্পণ ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রনায়ের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত 

হইতে আরম্ভ করিয়াছে । প্রস্থতির শ্রমলাঘবের অজুহাতে বা বিলাসবাসনার পুি- 
সাধনের জন্য এরূপ ব্যবস্থা যে কতদূর দৃষণীয়, তাহা মনস্তত্ববিদ্মাত্রেই অবগত 

আছেন। অর্থের সচ্ছলতা থাকিলে সম্ভানের জন্য ধাত্রী নিয়োগ না করিয়৷ প্রস্থৃতির 
জন্য করাই কর্তব্য। পবিভ্রকুলে, মেধাবীর উরসে, পুণ্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়! 

শিশুর পক্ষে হীনবংশীয়া কলুধিতচরিত্রা ধাত্রীর স্তন্য পাঁন করা কি উচিত? ইহাতে 
তাহার পক্ষে দেহ পরিপুষ্ট হইলেও হইতে পারে, কিন্ত চিত্তবৃত্তি উদার হয় নাঁ। থাগ্ঠ 

ও সংসর্গ যে অনুরূপ ভাব সংক্রামিত করে এবিষয়ে বোধ হয় কাহারও সংশয় নাই। 

তবে কোন্ প্রাণে আমর! দৈহিক সুখের জন্য সংসার ও সমাজের ভাবী-মঙ্গল এই 
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্ব্গপুত্তলিকার প্রতি ওরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি? শিশুর প্রথম চক্ষুরন্নীলনের 

সহিত মনোমধ্যে জ্ঞানের আভা! জাগিয়! উঠে; জননীর সন্সেহ আখির করণ কটাক্ষে 

তাহার মধ্যে যে কোমল ভাবের উদয় হয়, সম্পর্কহীন] ধাত্রীর যত্বে তাহা কি কখনও 

ফুটিতে পারে? আমাদের বোধ হয়__সন্ভান জননীর যত সংদর্গ লাভ করিতে পাবে, 

ততই তাহার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ । 

সন্তানের অঙ্গে অলঙ্কার পরাঁইতে পারিলে অনেক জনক-জননী সুখী হইয়া 

থাকেন। তাহাতে তাহাদের আনন্দ হইতে পারে বটে, কিন্তু শিশুর পক্ষে তাহা 

যধার্গই ক্লেশকর। পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে আবশ্যকের অধিক সাজসজ্জা! বর্জনীয় । 

স্সেহেল আতিশয্যে এই গ্রাক্মপ্রধান দেশে গরমের দ্রিনে অনেক জননী নানাঁবি 

বেশভুষায় শিশুসন্তানকে সাজাইতে কুষ্তিত হন না, ইহ1 তাহার পক্ষে আদৌ ভাল 
নহে | যাহাতে শিশু হ্ষচ্ছন্দে থাকিতে পারে এরূপ বেশেরই ব্যবস্থা করা উচিত 

ন্নেহাধিকাবশত; অনেক প্রস্থতি সর্বদ। সন্তানকে ক্রোড়ে রাখিয়া থাকেন, ইহ! শিশুর 

দ্বাস্থোব পক্ষে হানিকর। পক্ষান্তরে অভ্যাসদোষে শিশ্ত ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে না, 

তাহাতে প্রস্থতির অন্থখ ও অস্থবিধার কারণ হইয়া থাকে । শৈশবকাল হইতে 

সম্তানকে অত “আতুপুতৃ' করা ভাল নয়। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর আবহাওয়। সহ্ 

করাইবার অভ্যান করাইয়া সন্তানের দেহ গঠিত করা৷ উচিত | সর্বদা বেশভৃষার 
শিশুর দেহ আবৃত রাখিতে নাই; ইহাতে দৈহিক পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে 

বালাকাল হইতে সামান্ত ব্যাধিতে যতদূর সম্ভব উগ্রবীর্ধ্য উষধ সেবন না করানই 
ভাঁল। খাছ্য সম্বন্ধে প্রাচুধ্য না ঘটে, সে বিষয়েও বিশেষ পক্ষ্য রাখিতে হইবে 

শিশুর সামান্ত আঘাতপ্রাপ্তিতে অনেক জনক-জননী একান্ত অস্থির হইয়া উঠেন 

এবং সন্তানের সক্ষে এরূপ ব্যাকুলতা দেখান ঘে, সন্তান বেদনা! ভুণিয়া ভীত 

হইয়া পড়ে। এক্ূপ করা কোনক্রমেই উচিত নহে । ইহাতে সন্তানের সহনশক্তির 

আদৌ বিকাশ হয় না। পরস্ কোনরূপ সহানুভূতি না দেখাইয়৷ তৎসন্বন্ে 
উদাসীন থাকাই ভাল। তাহাতে বালকের সহৃগুণ ও সাবধানতা বৃদ্ধি 

পাইবে । শিশুকে যেমন ননীর পুতুল করিয়! ক্রোড়ে ক্রোড়ে রাখা অযৌক্তিক 
সেইরূপ গৃহপ্রাঙ্গণে শ্বচ্ছন্দ-ত্রীড়াশীল শিশুর দৈহিক পরিচ্ছন্রতায় গুদাশীন্য 
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সযৌক্তিক। ক্রীড়ান্তে শিশুর দেহ পরিক্ষার করিয়! দেওয়া কর্তব্য । বিশেষতঃ নিদ্রিত 
ইবার পূর্বে শিশুর অঙ্গ উত্তমরূপে মাঞ্জিত করিয়া দেওয়া! আবশ্যক । শিশু ক্রীড়াশীল 
1াকিলেও নির্দিষ্ট সময়ে আহার করাঁন চাই এবং শৌচগপ্র্সাবাঁদি দেহধর্শের প্রতি প্রত্যহ 
ক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন | 

সম্তানের শিক্ষ। 

আজকাল শিক্ষা বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি-_বিদ্যালয়ে নিদিষ্ট পুস্তকসমূহ 
শঠ করা এবং তত্তৎ বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া । বস্ততঃ শিক্ষাব যুল উদ্দোস্ঠ 

মামরা ভুলিয়া গিয়াছি। এখন পরীক্ষায় কোনপ্রকারে উত্তীর্ণ হই অর্থ উপাঞ্জন 

চবিতে পাঁরিলেই শিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইতে পারা যায়। কাঁজেই শিক্ষাকে 

টপযুক্ত অর্থকরী করা জনক-জননী বা অধ্যাপকগণের চরম লক্ষ্যস্থন হইয়া 

ড়াইয়াছে। যে বালক নির্দিষ্ট পুস্তকের প্রশ্নোন্তরদীনে সমধিক সমর্থ, সে যদি 
সশেষবিধ কু-অত্যাসের দানও হয়, তথাপি সে স্বচ্ছন্দে জনক-জননীর স্সেহ পাভ 

চবিতে পারে । অধীতপুস্তকে মেধাহীন অথচ চরিত্রবান বাপণকও মে প্রকার মেহের 

াৰী করিতে পারে না। ইহ] যে পূর্ণশিক্ষার অন্থপযোগী ইহা অস্বীকাঁব করা যায় 

1 মনুস্তহদয়ের সমুদয় স্ুপ্রবৃত্তির উন্মেষণ, পরিবদ্ধন ও পরিণতি প্রাপ্তির নামই 
প্রত শিক্ষা। অর্থাৎ যে শিক্ষাদ্ধারা শৃঙ্খলার সহিত মানবের পূর্ণশ।ক্তর বিকাশ 

ইতে পারে, তাহাকেই আমরা সমীচীন ও সৃচিন্তিত শিক্ষাপদ্ধতি কলিয়া শ্বীকাব 

চরিব। 

কু-শিক্ষা1 বা অর্ধশিক্ষা! দ্বারা অপূর্ণ মনুম্গঠনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী কে? ভাবী 

শিবনে চরিত্রহীন, ধর্মহীন, অধ:পতিত, নির্শম পাষণ্ড হওয়ার জন্য বস্ততঃ কে দায়ী? 
ীনবের শিক্ষাশক্তি ভূমির উর্ধ্বর্তীশক্তির ন্যায় ভগবদ্দত্ত ও স্বাভাবিক । কাহারও 
এমন শক্তি নাই যে, তাহার বিন্দুমাত্র দান করিতে সমর্থ হয়। তবে ভূঘির স্থফসল বা 

চফসল যেমন প্রধানত: কৃষকের উপর নির্ভর করে, স্থসস্তান বা কুসস্তান লাভ তেমনি 

প্রধানত: জনক-জননী ব1 অভিভাবকের উপবই নির্ভর করে । 
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অনেকে বলেন বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতি সমালোচনায় সিদ্ধহস্ত ; তবে অধিকাং* 
ক্ষেত্রেই তাহাদের লমালোচনা লাধারণ বাক্যমাত্রেই পর্ধযবলতি হয় কিন্ত উহা! মর্ম স্পশ 

করে না। বর্তমানে শিশু ও বালকগণের মধ্যে যে দুর্নীতি, মিথা।, কদাচাঁর, উচ্ছৃঙ্খলত' 
ও অসংযম দেখা যায় তজ্জন্য দায়ী আমরা, শিশুরা নহে । যতদিন পর্য্যন্ত আমরা স্বী? 

চরিত্র সংগঠনে সমর্থ না হইব, ততদিন পধ্যন্ত সমাজে স্সন্তান লাভ করার চেষ্টা 
বাতুলতা মাত্র । 

কোন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন__“সন্তানের শিক্ষ 
পিতামহ ও পিতামহী হইতে সুচিত হওয়াই ঠিক।” উপযুক্ত সময়ে স্বীয় সম্তানে' 
উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, পরিণত বয়মে তাহাদের নৈতিক, মানসিক € 

শারীরিক অধংপতনে “এ যে কলিকাল' বলিয়া! অন্ুতাঁপ করার ফল কি? সোহা? 

করিয়া সন্তানের মুখে স্বহস্তে হলাহল প্রদানপূর্বক তাহার্দের শোচনীয় মৃত্যু দেখিয 
কাদিলে চলিবে কেন? আমাদের সকলের সাধ পুত্র আমার চবিত্রবান হউক 
জ্ঞানবান হউক, সমাজের মুখোজ্জলকারী হউক। কিন্তু সে চেষ্টা কৈ? কয়জ। 

মাতাপিতা তাহাদের কর্তব্য পালন কবিয়! থাকেন? কোনরূপে প্রাপ্তবয়স্ক হইলেঃ 

তাহাদের ক্রোড়ে বংশছুলাল অবলোকন করাই এখন অধিকাংশ অভিভাবকে' 

আস্তরিক ইচ্ছা । এই ইচ্ছ! পূর্ণ হইলেই তাহাদের মোক্ষলাত হইতে পারে, এইরূপঃ 
তাহাদের ধারণাঁ। কিন্ধ যতদিন না অভিভাবক নিজের চরিত্রগঠন ও পারিপাস্বিব 

অবস্থান পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইবেন এবং সন্তানকে চবিত্রবান্, ধার্সিক 

সৎশিক্ষাদানে চেষ্টিত না হইবেন, ততদিন পর্যন্ত শিশুর সংলারে ও সমাজে ইঞ্লাও 

সথদূরপরাহত। 
মুখবন্ধে শিক্ষাঁস্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমরা উপযুক্ত শিক্ষাদান 

সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পুস্তকাদির সাহায্যে আমরা বালকগণবে 

যে পরিমাণ শিক্ষাদান করিয়া থাকি, জ্ঞাতপারে বা অজ্ঞাতলারে আমাদে 

কার্যকলাপ ও রীতি-নীতি হইতে তাহারা তাহার লক্ষগুণ শিক্ষালাভ করিয় 

থাকে । স্বচক্ষে সকল বিষয় নিরীক্ষণ করিয়া সে স্বয়ং যে শিক্ষা লাভ করে, সহ 

উপদেশে -ও শত বেত্রাথাতেও তাহার অণুযাত্র শিক্ষাদীনে সমর্থ হওয়া যা 
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1| বালকের জ্ঞানোদয়ের পূর্ব হইতে শিক্ষার ন্চনা হয়। ভাষা, ভাব-ভঙ্গী, 
[াচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আহার-বিহার এমন কি স্বর পর্যন্ত শিক্ষাকাল 

[াপ্ত হইবার পূর্বেই তাহার] স্বয়ং শিক্ষা করিয়া থাকে । সাধারণতঃ দেখা যায়, 
বধ যেমন ঘরের ছেলে তাহার চরিত্র তদনুরূপ হইয়া থাকে, তাহার জন্য 

কান অভিভাবকের মাথা ঘামাইতে হয় না। সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান 

ইতেছে যে, শিশুশিক্ষার জন্য ন্বতন্ত্র সরঞ্াযের কোন আবশ্তকই হইবে না; 
ধু তাহাদের সম্মুখে প্রতিনিয়ত সৎ দৃষ্টান্তেব আদর্শ দেখাইলেই সফল মনোরথ 
ওয়! যায়। 

আমর] কথায় কথায় শিশুগণকে বুদ্ধিহীন বা জ্ঞানহীন বলি। কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে 
হাদের সৎ ও অসৎ ভাবের উপলব্ধি ও ভাবপ্রবণতা। পূর্ণবয়স্ক অপেক্ষা যথেষ্ট 

এবল। আমাদের সামান্ত সামান্য কাধ্যকাঁরণ হইতে তাহারা অনায়াসে স্থির সিদ্ধান্তে 

'পনীত হয়। ইহা আমাদের বক্তৃতা নহে, অভিজ্ঞতা । আমরা যে কত সময়ে 

মামাদেব চিস্তাশীল ক্ষুদ্র ক্বের দ্বার তাহাদের চবিত্র গঠন করি, তাহ] চিন্তা 

চবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। আমর] অনেক সময়ে শিশুকে তিক্ত গুধধ খাঁওয়াইতে 

লি “মিষ্টি উধধ'। সে আনন্দে তাহা পান করে, কিন্তু সেই তিক্ত স্বাদের সঙ্গে সঙ্গে 

চাহার্দিগের কোমল হৃদয়ে যে প্রবঞ্চনার বীজ ঢালিয়। দিই, তাহা আমর একবার 

চস্ত করি না। প্রতিনিয়ত তাহাদের সহিত ইচ্ছায়-অনিচ্ছাঁয়, আদরে-সোহাগে, 
নাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার অভিনয় করিয়া শুধু যে আমরা 

াহাদিগকে প্রবঞ্চক করিয়া তুলি তাহা নহে; পরস্ তাহাদিগকে আমাদের প্রতি 
খদ্ধাহীন করিয়া ফেলি। আমরা চাই “পিতা! ন্বর্গ:, পিতা ধর্ম:” হইতে, কিন্ত 

মাচরণ করি নারকীয় কীটের মত। স্থতরাং কীটের সন্তানের কাছে সে দৃঢ় ও অচলা 

১ক্তি কিবূপে লাভ করিব ? 

অনেক সময় বেত্রাঘাত বা সেই জাতীয় কোনপ্রকাঁব শাস্তিদানে আমরা জোর 

/রিয়। সম্ভানের নিকট হইতে সম্মান আদীয় করি। তাহাতে ফল এই হয়, পিতা- 
নত্রে মধুর সম্বদ্বস্থলে আমরা শাস্য-শাসকের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বসি। সন্তানের 
রিত্রগঠনে স্ুশামন আবশ্বক, সন্দেহ নাই; তবে, নে শাসন বেত্রদণ্ডের পরিবর্থে 
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স্েহের শাসন হওয়1 চাই। বালকের বাধ্যতা অবশ্যই অভিপ্রেত ; তবে সে বাধ্যত' 

যেন বালকের হ্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়। আদর-অভিমান মানবের সুকুমার বৃত্তি) 

সন্তানের উপর ইহার 'প্রভাবও বিশেষ ক্রিয়াশীল। দৌষহীন বিষয়ে অগাধ স্েহ 
দেখাইয়া, তুষ্ট বিষয়ে অভিমান দেখাইলে সম্যক ফললাভ হইতে পারে, ইহাই 

আমাদের বিশ্বী। উদাহরণস্বরূপ শিশুর আনন্দময়-নর্তনক্রীড়া দেখিয়া স্সেহে 

তাহাকে সহ চুন্বন-প্রদান, আবার তাহার অবাধ্যতা বাঁ অন্য কোন অসদাচরণ 

দেখিয়] তুলারূপে বিরক্তি ভাব-প্রকাশ__ইহাঁতে তাহার শাঁপনকাধ্য সুসম্পন্ন হইল। 

কিন্ত কোন কাগ্যের আঁদেশ করিলে সে যদি তাহ। পালনে পরাজ্মুখ হয়, তাহা হইলে 

যে-কোন উপায়ে হউক তাহার দ্বারা সে কাজ সম্পন্ন করাইতেই হইবে; তাহাতে 
যদি বেত্রাথাতের প্রয়োজন হয়, নিঃসঙ্কোচে করিতে পারেন ; বালক যেন সম্যৰ 

বুঝিতে পারে, তাহাকে মাতাপিতার আদেশ পালন করিতেই হুইবে, তাহার জেদ 
মাতাপিতার আদেশকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নয় । আবার এ বিষয়েও দৃষ্টি থাকা 
চাই__যেন আমর] বাঁলকগণকে অযথা আদেশ পালনে বাধ্য না করি। অনেক সময়ে 
আমরা তাহাদের দৈবরুত কর্মের জন্য যথেষ্ট শান করিয়া থাকি, তাহা! কোনক্রমেই 

উচিত নহে । অপর কেহ সন্তানকে শাসন করিলে অনেক সময়ে জনক-জননী 
“আনক” করিয়া বিনা অপরাধে আবার তাহাকেই প্রহার করেন, ইহা সর্বথা 

বর্জনীয় । আবাব কখন৪ বা সামান্য দোষে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন ও গুক 

অপরাধে লঘুদণ্ড দিয় থাকেন, অনেক স্থলে কোন দণ্ড বিধানই করেন না। ইহা 

উভয়তঃ দৃষণীয় । ক্ষেত্রবিশেষে সামান্য সামান্য বিষয়ে প্ররুতির শাসনের উপর নির্তর 

করাও মন্দ নহে । প্রকৃতির শাসন নিশ্বম। কঠোর ও ওজন করা । দীপ-শিখায় 

শিশু যতবার হস্ত প্রদান করিবে, উহ1 তুল্যরূপে দগ্ধকারী হইবে এবং সে শান শিশু 
বদ্ধমূল ইয়া! যাইবে | তখন সে বিষয়ে আর উপদেশ-দানের আবশ্যকতা থাকিবে ন1। 

অনেক ক্ষেত্রে মাতাপিতা৷ অত্যন্ত কঠোরতা! অবলম্বন করিয়া! সন্তানের প্রত্যেক 

ক্রুটিতে কঠিন কায়িক-দণ্ডের ব্যবস্থা করেন | ইহাতে সন্তান শাসিত হয় বটে, কিন্ত 

সঙ্গে সঙ্গে তাহ নিকৃষ্ট স্বভাব, ভীরু ও প্রাণহীন করিয়া ফেলে এবং তাহার 

মানসিক বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ইহাতে মাতাপিতার প্রতি সন্তানের 
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দ্বেষভাব বা বিরক্তি জন্মে । একবার শাসণমুক্ত হইতে পারিলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খলতার 
ঢাঁপিয়া দেয়। যতদূর সম্ভব তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া তাহাদিগকে স্থপথে 
লিত করাই মাঁতীপিতার একান্ত কর্তব্য । 

শিশুর! প্রতিছন্্বীকে পরাজিত করিবার জন্য অনেক সময়ে মিথ্যা অভিযোগ 

বিয়া থাকে ; উহার প্রশ্রয় দেওয়া কোনরূপে যুক্তিযুক্ত নহে । আবার, বায়না, 

নাকাঁটি বালকের স্বভাবসিদ্ধ দোষ । ইহা প্রকৃতিগত প্রভুত্ব-স্থাপনের ইচ্ছা মাত্র : 

গীনক্রমে তাহার প্রশ্রয় দেওয়| উচিত নহে । শৈশব হইতেই বালকের মিথ্যাকথন 

ন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক | কিন্ত ছু'খের বিষয়, অনেক জনক-জননী বাঁলকেব 

রূপ আচবণে ভাহাঁকে শাপন না করিয়া তাহার বুদ্ধিমন্তাঁ 'প্রশংসা করিয়' 

কেন। অতি শৈশবেই কোন কু-অভ্াদ মজ্জাগত হইতে দেওয়া! উচিত নহে। 

'ষাক-পরিচ্ছদা্দ নির্বাচনের ভাঁর বাঁলকেব উপর দেওয়া! কর্তবা নহে । ইহাতে 

'হাধ বিলাসিতাব প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বালাকাল হইতে আত্মসন্মীন ও আত্মশ্রদ্ 

»ঁতে শিশুব মনে উন্মেষিত হয়, সর্বপ্রধত্বে তাহা অবলম্বন করা আবশ্যক । সে 

ক্ষত্র, সে যে হেব, এ ভাব কোনক্রমেই তাহার মনে যেন জাগবূক হইতে ন' 

রে। শাসন ও উপদেশকালে তাহার আত্মপম্মনের যাহাতে বিকাশ ঘটে. 

ইরূপ করাই উচিত। প্রতিযোগিতায় পাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ে কথঞ্চিং উৎকর্ষ 

ভ হইলেও অনেক সময় বিদ্বেষের ভাব উদ্দীপ্ত হয়; স্তরাং প্রতিযোগিতা 

পেক্ষ। সহান্যোগিতা উত্তম । শিষ্টাচার, বিনয়াদি গুণ উপদেশ সাপেক্ষ নহে, আদর্শ- 

পেক্ষ ও সংসর্গ-সাপেক্ষ। 

কোন ক্ষেত্রে বা কোন কারণে শিশুদের দৌরাত্মা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার 
্য তাহাদিগকে ভূত-পিশাচাদির অলীক তয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করা হয়। ইহা খুবই 
্যায়। সংসারে ঠাকুরমা, দিদিম1, পিনিম, মাসিম। প্রভৃতি শিশুব সামান্য পতনাদ্দিতে 

মন “আহী', “উন্*, “গেছে গেছে' চীৎকার করেন তাহাতে বালকের সাহস জন্মের 

ত অন্তহিত হইয়া যায়। জাপান প্রত্ৃৃতি সভ্য দেশে কিন্তু উক্তরূপ পতনাদিতে 

ভিভাবকেরা কোন ক্রমেই হস্তক্ষেপ করেন না, অধিকন্তু বালক ক্রন্দন করিলে 
[হারা পরিহাল করেন। 
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বালকে বালকে ছন্দের পর ক্রন্দন করিয়া গৃহে ফিবিয়া আলীর 'ন্তায় অপমানে; 

বিষয় আর কিছুই নাই । বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ, কষ্টসাধ্য কার্ধে 

নিয়োগ ও সৎসাহসের কার্যে উৎসাহ-দান, অভিভাবকমাত্রেরই কর্তব্য । শৈশবে, 

সীমা উত্তীর্ণ হইলেই বালককে আত্মনির্ভরতায়, সৎকার্য্যের অন্তষ্টানে যোগদানে 

তগবাঁনের আরাঁধনামূলক চিন্তা! ও কাধ্যে উৎসাহ দান করিতে হইবে। সন্তানকে 

5বিত্রবান ও ভক্তিমান্ করাই সন্তান-পালনের প্ররুত উদ্দেশ্তা। শৈশব হইতে শিশু 

গণের সরলচিত্তে ধন্মবীজ বপন করা মাতাপিতার কর্তব্য। জাতিধর্শ্ীন্যায়ী দেবা 

চ্চনায় উৎসাহ-দান, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা! আবশ্বাক। 

মাতাপিতার আর একটা প্রধান কর্তব্য সঙ্গ-নির্বাচন। আমাদের দেশে 

আমীদের দেশে কেন- স্বদেশে অধিকাংশ শিশু সঙ্গদৌষেই উতসন্নে যাইয়া থাকে 

ক্রীড়া-কৌতুক ও ভ্রমণাদিতে যতদূর সম্ভব অভিভাবকস্থানীয় কাহারও সঙ্গে থাকা খু. 

ভাল; একান্তপক্ষে তাহাদের ক্রীড়া-কৌতুকের প্রতি সতর্ক দৃষ্ট ও তাহাদিগে; 

দৈনন্দিন কাধ্যকলাপের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা কর প্রয়োজন । 

পৃথক পৃথক রূপে মকল বিষয়ের আলোচন! করিতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয় 

পড়ে। অতএব সংক্ষেপে বর্তমান শিক্ষার অগারতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয় 

আমরা এ প্রবন্ধ শেষ কবিব। 

ব্যবস্থাবৈগ্তণ্যেই হউক আর অব্যবস্থাবৈগুণোই হউক, আমাদের দেশে বর্তমাঃ 

শিক্ষাপদ্ধতি নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষ1 স্তধু অভিভাবকের কর্তৃবো, 

মধ্যে পর্ধাবদিত হইগ্রাছে, চিন্তাস্থান অধিকার করিতে পারে নাই। গুরুমহাশয়ে; 

পাঠশালা হইতে বিশ্ববিষ্ঠালম পর্ধান্ত একটী ধারাবাহিক বাধ। নিয়ম গড্ডলিকা' 

প্রবাহের ন্তায় সমানভাবে চলিঘ্লাছে। সাহিত্যে বা বিজ্ঞানে বালকের 

বিন্দুমাত্র আসক্তি থাক বা ন! থাক্ তাহাকে পূর্ণ যৌবনকাল পর্যন্ত প্রচলিত 

নিয়মে পড়িতেই হইবে। তাহাতে যদি বালককে এক শ্রেণীতে বর্যতর 

অতিবাহিত করিতে হয়, তাহাতেও অভিভাবকের আপত্তি নাই। মাহুষমাত্রেরই 

প্রকৃতি ও শক্তি কোন ক্রমেই এক হইতে পারে না। অভ 

কবিত্বশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে প্রধিতনামা বৈজ্ঞানিক হইবে ইহার হেতু কি? 
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সন্তানের শিক্ষা! 

ছেলে সহজেই অস্কনবিস্যাঁয় দক্ষ, সে যে ভাল অস্ক কধিতে পারিবেই তাহার কি 

৭আছে? স্থতরাঁং শৈশবকাল হইতে বালকের আসক্তি ও শক্তি কোন্ মুখী, 

1 সম্যক্রূপে নিষ্ধারণ করিয়া তাঁনুরূপ শিক্ষাদানই বিধিসঙ্গত | সাধারণ শিক্ষায় 

বীলকের অভিনিবেশ হয় না, অনুসন্ধান করিয্বা দেখিলে হয়ত দেখ! যায় যে, 

বিধ শিল্প বা বিজ্ঞানে সে সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং 
ন্য চিন্তা ও অনুসন্ধানের হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাভের জন্য একটী অমূল্য 

নকে বার্থ করিয়া, তাহার উন্নতির পথে কণ্টক হইয়া, তাহাকে সমাজের 

্কন্বরূপ করিয়া রাখা কি নিদারুণ নিশ্মমতা নহে? 
দ্বিতীয়তঃ, ভাঁষাঁদি শিক্ষাই কি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ? নৃত্য, গীত, অঙ্কন প্রভৃতি 

[বিষ্ভ1 কি শিক্ষাঙ্গভুক্ত নহে? কিন্তু কৈ, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি কই? যত 
1 দুরে থাকুক, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই কলাবিগ্যা কোন বালকের 
বত; আসক্তি লক্ষিত হইলে অভিভাবকগণ উতৎসাহদাঁনের পরিবর্তে তাহীকে 

যাতিত করিতেও কুষ্টিত হন না। অথচ তাহারা সমাজে সঙ্গীতজ্ঞ বা কলাবিদ্ 

রর প্রভৃত সম্মান দান করিয়! থাকেন । আমাদের বিবেচনায় ভগবদ্দত্ত যে ষে 
ত্তি বালকের হৃদয়ে সঞ্চিত আছে, সর্ধবপ্রযত্বে তাহার পূর্ণ বিকাঁশ করিবার 
1 করা অভিভাঁবকমাত্রেরই কর্তব্য । ইহাতে শুধু যে সে ভবিদ্য. জীবনে 
স্ত ও স্থখলাভের অধিকারী হয় তাহা নহে, অধিকম্ত তাহার বুদ্ধিবৃত্তিরও 

পুষ্টি হয়। 

তৃতীয়তঃ, বর্তমানে “ভাল ছেলে' বলিতে সাধারণতঃ এই বুঝায় যে, সে নির্দিষ্ট 

'ক ব্যতীত আর কিছুই জানে না, ক্রীড়া-কৌতুকে অনভিজ্ঞ, ভীরু, লাজুক, 
ধ্যকুশলতাহীন জড়ভরতমাত্র। কেবলমাত্র সাহিত্যাদি চ্চা় মস্তিষ্কের কিছু 

তি সাধন করা যায় বটে, কিন্তু মানুষ গড়া যায় না। আমরা এমনি অন্ধ-ন্সেহশীল 

যতদিন সম্ভব সন্তানকে ছুগ্ধপোষ্য শিশুর চক্ষে দেখিয়া তাহাকে অঞ্চলে ঢাঁকিয়া 

খতে চাহি। ফলে এই হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ববোচ্চ উপাধিধারী জাতশ্বস্র 

কও অজাতদস্ত শিশুর ন্যায় কর্মহীন অপোগগুরূপে রহিয়। যায়। 

দেশের বর্তমান জীবনসঙ্কটে অধিকাংশ পিতাই উদরান্ন-সংস্থানে এরূপ ব্যস্ত 
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ভাগততলা্টীৎ 

থঃকেন হছ্চ জন্তপি্পালস:ক্তকি আঙ্গদেবভশিক্ষা্য প্রেছি চাকুরি” রাখিক্তে পারেন 
নৃতরাংদ্খরিষন্ধের ভার জননীগণের এ্রণক রাই? সফমিক” জুদ্িধাঁাতল দু 

চা 

সপ্প্রফ্তোেক সংলাঁবেই কেন নব ছক্ষান ।স্ময়ে একই ন। একটা রাগ, লাগ্রয়ান্খাে 

ইভা প্রায়ই দেখা যাষ। ম্ৃতবাং বেঁগ্ি-প্রিকর্মা! মন্বতনধ ভী-পুরক্" গ্রত্যেকেরর্রি 

কিছুজ্ঞান,টকাাবন্ঞক্্। বস্তুকে সমমু-পুরুধের করিতেন ীলারকর বিশিষ্ট 
জ্র্দন কৰা উচিত / করণ রমণী *বভারতঃ১-দুয়াবতী ও মরভািবী |: তাহা 
৫কামল হয়েকুশুশযায়ণবোগী স্বেমৰ আরাম পায় এ্েরনভষবব্যভারু-কগ্ের হুক 

সম্সব্শবলহ্েঃ ইহা পরীক্ষক ত্য৪ এরিলোক্ের /এই, বতুতা বিক্ গুণুলেক্ষু করিয় 
ভ্টিকতম্থালয়সমূহে, কুজিং হব1বশুশরধারুণূর্ধ্ে 'আ্ীলোকর্াই . -নিমুক্তু- 'হইন্স থাতেকে। 

বিশেষতঃ টিলোক্ রেপ হইলে-ত কগাই নাই। তাহাব| লন্দাশীলতাহেতু পুরু 
হন্তে শুষ্রযাগ্রহণ কিিতে এক্সান্কই কুন্ধিতা |. এইজন্য প্রত্মেক স্বীলোকেরই শুশ্রং 
পঠুরদ্বক্লিতা ল্মড় রুরং প্রয়োজন -জশ্রযার পারদগ্রিনী, হইতে হইলে রোগের প্রক 
ও,অক্ষণস্্ৃহে বিশেষ জ্ঞান" ঞ্জন্ব করিতে হইবে । ঞতন্তিন্ন তাহার সহিষুধধ 

লঘুহস্ততা. মধুব ভাষিতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা-জ্ঞান, সমষ-জ্ঞান প্রভৃতি গুণ থার 

্বাবস্ুক |. কাহাবঞ কোোন্ব,বোগ হইলে সর্বাগ্রে তাহারে পৃথক গ্ৃতে স্থানাক 
করিতে হইবেও কুরপুবেইগয়াজই অ্প-বিস্তর সুংকামক:।- রোস্মীর গৃহে যাহা 
আলো-বাস্রুমর অক্রার জা অহটনএবুং অন্যবশ্তক পাওুগোল-কা হয়, তাঙগতি 
বাখিতে হইুরে ।: সুর্বদ্ সতুর্ক থাকিয়া মথাসময়েষ$ এও পথ্য খাওয়াতে হই 

ব্রোগ্ন ফুতই কুন কুউর্লতন! কেস, ঝেমির নিক্লুট প্লে ঝিমিয়ে রে, আলাপ 
নাঃব্রক সি, কথার স্স্বরা:দিবে।:* কেনন) রোগীর মনে.হতাশৃক্ভাব জাগি €র 
উত্তরোত্তর জটিল ও দুরট্যরাগ্রীহইমাকাড়ে ।: শশিলযাতকাহ্জে 'কবঘ খোর. চায় 
ত্নৃহাদিগ্ররে নংবাধ্রক্াকে দুলা ্ষধ '৯-এথ্য খািম্াইড্ত হইবে এ লিং 
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রোগি-পরিচধ্য। 

|কষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দক্ষতাই সমধিক । রোগীর মলমৃত্রার্দি তৎক্ষণাৎ 

নাস্তরিত কব1 কর্তব্য; কলেরা, বসন্ত, হাম, টাইফয়েড গুভৃতি তীব্র সংক্রামক 

পীর মলমৃত্র মাটিতে গর্ত করিয়া পুতিয়া ফেলা উচিত। তাহার বস্ত্াদি 
ফনাইলের জলে ধুইয়া সাবান প্রভৃতি দিয়া সিদ্ধ করিয়া কাঁচিয়া লওয়া আবশ্তক। 
কাল-সন্ধ্যায় রোগীর ঘবে ধুনা দিলে রোগ-জীবাণু মরিয়া! যায় এবং বায়ু বিশুদ্ধ 

ঘ। বয়স্ক রোগী সস্থাবস্থায় যে খাগ্য পছন্দ করে না, তাদৃশ খাছ্য, পথ্য হিসাবে 
দওয়। উচিত নহে । ফলতঃ গুঁধধ এবং পথ্য সম্বন্ধে যাহাতে বয়স্ক রোগীর মানসিক 

[কার না ঘটে, ততপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই চিকিৎসা এবং পথ্য-নির্বাচন কর্তব্য । শুঁধ্ধ 

বং পথ্য উভয়ই রোগ-উপশমে সহায়তা করে । রোগের জটিলতা অনুসারে কখন 

ক উপসর্গ বাড়ে বা কমে, সেদিকে তীক্ষু দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । এইজন্য রোগীর 
নিকটে সর্বদীই উপস্থিত থাক1 উচিত । অথচ একজন মাত্র লোকের উপর এই তার 

স্ত থাকিলে, রাত্রি জাগরণ গুভৃঁতি দ্বারা তিনি নিজেও অসুস্থ হইয়া পড়িতে পাবেন, 

এই কারণে সময় করিয়া পরিবারস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির এই কাধ্যে অংশ গ্রহণ কর 

চিত। কিন্তু যিনিই এই কাধ্যে নিযুক্ত হউন না কেন, তাহাকে শুশ্রষাকাধ্যে 

মতিজ্ঞ হইতে হইবে। শুশ্রধাকারিণীর পরিচ্ছদাদি পবিস্কৃত-পরিচ্ছন্ন থাকিবে। 

ঠাহাকে নিংশব্দে চলাফেরা করিতে হইবে, এজন্য অলঙ্কারের প্রাচ্র্য নী থাকাই 
গাল। রোগীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া, বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া, গা-হাত ভাল করিয়া 
ইয়া, তবেই গৃহস্থালীর কশ্মাস্তরে যাওয়া উচিত। সংক্রামক রোগীর নিকট পশমীবস্ত 
বিধান করিয়া বা খাল পেটে যাওয়া উচিত নহে; উহাতে শুশ্রষাকারিণীর 

াক্রাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; পরস্ত কপূর ব্যবহার প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক 

[বস্তা অবলঘ্বন করা কর্তব্য । এ সম্বন্ধে চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থে বিশদভাবে উপদেশ 

7ওয়া আছে। পুরনারীগণ যদি অবসর সময় গল্পগুজবে না কাটাইয়া ২১ খানি 

চকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া রাখেন তবে তাহাদের প্রিয়জনের রোগের 

ময়ে বিশেষ উপকারে আসিবে । শিক্ষিত শুশ্রষাকারিণী সর্বত্র সুলভ নহে, এজন্য 

পত্যেক গৃতস্থের রোগি-পরিচর্ধ্যাবিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ কর! উচিত । 
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শরীর সুস্থ রাখা, ধন্ম ও কন্ম-সাধনের সর্বপ্রধান অঙ্গ । “শরীরমাছ্যং খলু 

ধর্মসাধনম্।” শরীর সুস্থ না থাকিলে, সবল দেহ ধারণ করিতে না পারিলে, 
সংসারের কর্তব্যাকর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসারের অতাঁব-অভিযোগ পূরণ করা 
যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ নংচিন্তা বা উচ্চধারণা, সংকার্ধ্য প্রভৃতি করিবার সাহস বা 

ক্ষমতাঁও একেবারে লোপ পাইতে থাকে । সেইজন্য শ্স্থ ও সবল দেহে থাকিবার 

জন্য আমাদের যাহা একান্ত আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করিয়া মনকে তগবন্ুখী করাই 
প্রধান কন্ম। 

এই স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রথম ও প্রধান অঙ্গ কিকি? প্রাতরুখান, বিমল বাঁয়ুসেবন, 

সুপথ্যগ্রহণ, বায়ামচচ্চা, স্থনিদ্রা, এবং ইন্দ্রিরসংযম ইত্যাদি সর্ববাদিসম্মত স্বাস্থ্য 

রক্ষার প্রধান অঙ্গ: ইংরাজী প্রবচনে বলে, “ভোরে উঠিলেই সুস্থ, সবল ও ধনবাঁন 

হওয়া যায়।” ইহা! যে শুধুইংরাজদের মত, তাহা নহে; আমাদের দেশের মুনি- 
খধিগণও ব্রাঙ্গমুহূর্ে গাত্রোথান অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বাবস্থা দিনা গিয়াছেন। তাহার 
পরে দন্তধাবন একটা সামান্য ব্যাপার নহে। বর্তমান স্থান্্যবিজ্ঞান বলিতেছে-_ 
দস্তরোগ হইতেই অতি কঠিন কঠিন রোগ সমুদয় উৎপন্ন হইতে পারে। তাই প্রত্যহ 
ভাল কথিয়া মুখ ধোওয়া উচিত। আর্ধ্যচিকিত্সকগণের মতে, শরীরপাঁলন-বিধি 
মানিয়া চলিলে, সতাই স্থস্থ ও সবল হওয়া যায়। শয্যাত্যাগ হইতে পুনরায় নিদ্রা 

যাওয়ার সময় পধ্যন্ত স্বন্দর শৃঙ্খল! তাহার! বিধিবদ্ধ করিয়াছেন । এ লব নিপ্নম 
একবার পালন ও অভ্যাস করিলেই ফল পাঁওয়া যাঁয়। 

কেবলমাত্র যে প্রচুর আহার্য্যের অভাবেই আমাদের স্বাস্থা-রক্ষা অদম্তব হইতেছে 
এবং দেহ নানারূপ ব্যাধির আবাসতূমি হইয়। দাড়াইতেছে তাহ! নহে; পরস্ত, পুষ্টিকর 

সহজপাচ্য এবং সান্বিক আহারের অভাবেই আমরা স্বাস্থ্য-রত্ব হারাইতেছি | 
অতিভোজন রোগের মূল। “উনে! ভাতে ছুনো! বল, তরা| পেটে রসাতল”-__এ সব 

প্রশিদ্ধ প্রবচন মা-লক্ষমীরা নিশ্চই জানেন। খাগ্ঠদ্বব্য পুষ্টিকর হইলে পরিমাণে কম 
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হওয়া চিন্তার বিষয় নহে। বরং সকল দেশের স্থাস্থ্যতত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণই ক্ষুধা রাখিয়া 

বারে বারে অল্প পরিমাণে থাগ্গ্রহণের পরামর্শ দিয়া থাকেন। 

জীবনধাবরণের প্রধান উপাদান নির্মল বায়ু ও পরিষ্কার জল। শুদ্ধাচারী দরিদ্রের 

সংসারে যে আহাধ্য সংগ্রহ হয়, তাহা আহার কবিলেই স্বচ্ছন্দে স্বাস্থ্য-বক্ষা করা 

যাঁয়। কিন্ত আমাদের দেশে রমণীগণের অনেকেরই ধারণা, ছেলে-মেয়েকে বেশী 

খাঁওয়াইলে বল-বৃদ্ধি হয়। এই ধারণার বশবন্তিনী হইয়া! তীহার1 সন্তানদিগকে 

অতি ভোজন কবাইয়! নষ্টস্বাস্থ্য করেন। এই ধারণা যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক, সে কথা 

পর্কেই বলা হইয়াছে। 
আজকাল দেশের অনেকেই বৈদেশিক ভাবাপন্ন হইয়! প্রকৃত স্বাস্থ্য-বক্ষার মন্ম 

টলিয়া গিষাছেন। চিকিৎসকগণও নানারূপ রোগের জন্য রোগ-প্রতিষেধক অনেক 

টষধাঁদি আবিফার করিতেছেন। এই সকল ওউঁধধসেবনে রোগিগণ অনেক সময়ে 

মরণের হাত হইতে সাময়িক রক্ষা পাইয়। কথঞ্চিত সুস্থত অনুভব কবেন মাত্র । 

যে খাছ ক্ষয়পুরণ বা দেহের পুষ্টিসাধন না করিয়া! নানা রৌগ উৎপন্ন করে, 
তাহাকে খাছ্য বলা যায় না। যে ওঁষধ সাময়িক রোগের হাত হইতে রক্ষা করিতে 

গয়] মানষকে চিরকুগ্র করে, তাহাকে উষধ বলা যায় না। আহার্ধ্যমাত্রেই সখা 

য়, ও্ষধমাত্রেই রোগ সারে না। তাই অনেক বিবেচনা করিয়! খাছ ও শষধ 

নর্বাচন করা আবশ্তক | মোট কথা, সাত্বিক আহারে, ব্রহ্মচর্ধযপালনে ও পরিষ্কার- 

রিচ্ছন্নতায় শরীর যেরূপ ত্স্ত ও বলিষ্ঠ হয়, কোন তামসিক খাছ প্রচুর পরিমাণে 
আহাঁর করিলেও শরীরকে সেরূপ সুস্থ রাখ। যায় না; অধিকন্ত দেহখাঁনিকে নানারূপ 

বোগের আবাসভূমি করা হয়। তাই আমাদের প্রধান কর্তব্য শাস্ত্রের বিধি যথাযথ 
পালন করিয়া শরীরকে নান রোগের হাত হইতে রক্ষা করা এবং নিজে সুস্থ ও 

বপিষ্ঠ হওয়!। শরীর ভাল থাকিলে সংচিস্তা, উচ্চধারণা ও সৎকার্ধ্য প্রভৃতিতে 

আনন্দ আসিবে এবং কঠিন কার্ধ্য সম্পাদনে অবসাদ আসিবে না; বরং সমস্ত কর্মে 

নন্দ হইবে। 

বর্তমান যুগে একমাত্র ভারতবর্ষ ভিন্ন সকল দেশেই নরনারী দেশকাল অনুযায়ী 
স্থা-রক্ষার বিষয়ে বিশেষরূপে যতু লইয়া থাকেন। আমাদের দেশের পুরুষেরা 
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বাহিরের কাজকর্মে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিছু না কিছু বাগ্লামচষ্ঠা করিয়া কতকট 

স্বস্থ আছেন, কিন্তু এদেশের নারীসমাজের অবস্থা শোচনীয়। বিলাসিতাকে যিনি! 

আশয় করিয়াছেন, ত্বাহারই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিবে। আর যিনি সংসারের কাজে সর্ব 
ব্যস্ত থাকিবেন, তাহার শরীর উপঘুক্ত আহার না পাইলেও কিছু ভাল থাকিবে 

্বাস্থা-বক্ষা করিতে হইলে অতি প্রত্াষে শয্যাত্যাগ, নিয়মিত সময়ে স্নান ও ভোজ 
আবশ্তক | দ্দিবানিদ্রা, যাদক-দ্রব্যসেবন ও অধিক রাত্রি-জাগরণ প্রভৃতি পরিত্য! 

এবং শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদি নিয়মে অভ্যন্ত হইতে হইবে। তাহা ছাড় যে! 

তিথিতে যে সমস্ত খাগ্যাঁদি নিষিদ্ধ তাহা প্রতিপালন করিয়া চলা উচিত। শা; 

কারগণ শরীবর-বক্ষার নিমিত্তই এই সমস্ত নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন । এই সঃ 

নিয়ম প্রতিপালন করা সত্বেও দুষিত খাগ্ঠ, পানীয় ও বাযুর দোষে রোগাদি উত্ 
হইতে পারে। মা-লক্ীগণ স্বভাবতঃ লঙ্জাশলা; তাহার কোন অন্খের স্ুচ 

হইলে তখনই যদ্দি তাহার প্রতিবিধান করেন এবং রোগ অনুযায়ী আহার ও ওঁধ/ 

ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে চিরকাল রোগভোগ করিত হইবে না। নারীজা? 

জাতির জননী, এজন্য নারীজীতিকে সর্বাগ্রে স্বাশ্বা-নক্ষী বিবযে শিক্ষিত হই 

হইবে। 

আত্মার পবিত্রতা রক্ষা 

আমাদে4 সৎ বা অসৎ যাহা কিছু জ্ঞান জন্মে তাহ। ইন্ত্রিপ্ দ্বারাই উৎপন্ন ২ 

ইন্ড্রিয় সর্ববসমষ্টিতে ছয়টী | চক্ষু, কর্ণ, নাপিক1, জিহব। ও ত্বক এই পাঁচটাকে জ্ঞ 

কিয় বা বহিরিক্ত্রিয় এবং মনকে অন্তরিন্দ্রির বলে। কিন্ত মন সর্বাধিক জ্ঞা 

প্রতিকারণ ; মনঃসংযোগ না হইলে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। এই ২ 

বিধ জ্ঞানের ছ্বারন্বরূপ মন যদি বিশ্তদ্ধ ন] থাকে, তবে সমস্ত জ্ঞানই কলুষিত হ 

যায়। দর্পণ নিশ্মশল না হইলে প্রতিবিম্ব ও নিশ্মল হয় না । স্থতরাৎ আত্মার পবিজ্রতা 

করিতে হইলে, সর্বপ্রথমে মনকে সংযত করিয়া উহ্বার নিশ্বলতা রক্ষা করিতে হহ 
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[ চঞ্চল, উহাকে সংযমের দ্বাবা আয়ত্তে বাঁখিতে হয়। মনীধিগণ মনকে দুর্দান্ত 

[ীটকেব সহিত তুলন1 কবিষাছেন | হুর্দাস্ত অশ্বকে যেমন বল্সা ছাব1 সংযত বাঁখিতে 

, মনকেও তদ্রপ বিবেকরূপ বন্গা দ্বা্বীষ্জীংঘত না কবিলে উহা! বন্ধনমুক্ত অশ্বেব 

য উন্ম্রথামী হইসা থাকে । বিবেক ধর্মজ্ঞাপ্নেরই নামীস্তব | . উহ্হা-দ্বাবা! কর্তব্যা- 
ভরবযাবোধ জ্ন্মে। একমাত্র ধর্মজ্ঞান আছে বলিয়াই মন্ধম্জ্াতি পশুসাঁধারথ হইতে 
ষ্ঠ জীবরূপে পবিশ্কণিত হম্ম। অন্ত্রথ। আহার, নিদ্র? প্রতৃতি প্রবৃত্বিমূলক কর্ম গুলি 

[ষ্বেব সস পশু প্রভৃত্িতও বিদ্বমান বহিক্বাছে। .ঈশ্বরের অনুগ্রহে শ্রেষ্ঠ মানবদেহ 
ভ কবিয়াও যে ব্যক্তি ধূর্শজ্ঞানরহিত বা বিবেকহীন তাহাকে পশ্বখম বলিতেও 

ধাবোধ হয় না| এই. ধর্শজ্ঞান সুদৃঢ় হইলে ভাবশ্ুদ্ধি হয এবং ভাবশুদ্ধ মানরই 
ম্মাব পবিত্রতা রক্ষাকুরিতে পাবে |. স্ব তরাং' দেখ। যাইতেছে যে, আত্মা পবিত্রতা 

ফা কবিতে হইলে . প্রথয়ে সংয়মের অন্থশীলন শ্বাব। য্রনকে, অংযুত্ত 'কবিতে হইবে 

বপব ধর্মজ্ঞান ও বিবেকৃকে জদৃড কবা ক্মারশ্বাক ) গুরপদেশ শ্রবণ শান্সাভশীলুৰ, 

১ঙ্গ, মহাপুরুষগণেক জীরুনী পর্্যানোচল্ঠা-সমুপ্রন্পাঠ প্রসি দ্ধাঝ: নর্ধবের সু 
ই্যা থাকে । দুভগবশত- আমাদেরেজিলে গন কিপুবীত্র আাবস্কাওযা ব্ুহিতেছে, | 
[নেমা-বাযোস্কোপ্রদর্শন্তে $এবং- নভেন্বউন্ঝাস্পাহে ক, সময আক ব্রভাক্ত্বন 
নাবীর চিত্তপটে, আস্ধিতহইয়$। মাইদছে»,আভাঁতেক মম আদূরগরাহুত্বক ভর্বধবিক 
তনোহিত এবং আত্মার, ও আর্মির কস্ট রর্িত হইত্েছেন. ,কল্াধণকায়ী 
ণনাবীগণ বিষধবঙ্ঞত্তে ,এই+ সমঙ্ধ, প্রবোভন্ক) হইতে, যত দরে 'ধ্বাকিবেন, ততই 
্গল। তাহাবা অবমর 'লমষে ঈশ্বরেণাযন1,"-চরদ্ধোেপুণ্চ ৩ তসথপ্রধঃ »ক্দালাপ 
ভঁতিতে অভ্যস্ত হইলেই.স্রমশং. চিন্রের"মাডীন্ দূর হইয়া ধর্জ্্যোতিতে অন্তব 
স্ভাসিত হইব উঠিবে।, , দ্ৈবাৎ প্রন প্রবৃত্তির 'ভভন্নে মি কোন্ আবিবেকেব কায 
ঃবিযা বসেন, তবে অন্ুত্তাপাদ্ধির . দ্বারা, এ '্রাপের ক্ষন্ব ক বি, ভবিস্ততেব- জন্য 

৷বধাঁনতা অবলম্বন কবিলেই শাশ্বত শাস্তিব অধিকাবী হইতে প্রনরিবেন্। 
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রূপ 

রূপই ভগবানের দেওয়া জিনিষ। বূপবান্ বা রূপবতী হওয়া অবশ্যই তাহা 
আশীর্বাদ। মানুধমাত্রেই রূপ ভালবাসে, রূপের আদর করিয়া থাঁকে। তা 

বলিয়া বূপই জগতের একমাত্র সার বস্ত নহে, ইহ] মনুষ্যদেহের আবরণ মাত্র । অনে 

সময়ে দেখা যায়__অনেক জ্ঞানহীনা নারী রূপের গর্ধে উচ্ছৃঙ্খল হন, তাহা কো 

প্রকারেই বাঞ্চনীয় নয়। আবার রূপহ্ীনতার জন্য কেহ দায়ী নহে, তাহা? 

কাহারও হাত নাই। ভগবান্ যাহাকে যেরূপ করিবেন তাহাকে সেইরূপ হই; 

হইবে। সুতরাং নিরপরাধ! বূপহীনাদের গঞ্জনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। এ জগ! 

সুষটদ্রবোর সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যাহা কিছু দেখি! 

স্বন্দর তাহাই শ্রেষ্ঠ নহে। সৌন্দর্ধ্হীন বহু দ্রব্য আমাদের পরম কল্যাণকব 

সৃতরাং স্থন্দরী রমণীই যে কেবল নারীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠা ইহ! বলা যাইতে পা 

না। যেমন স্থন্দর পুষ্পের সহিত স্থগন্ধ মিশ্রিত থাকিলে সকলেই সেই ফুল ভালবা। 
সেইরূপ সুন্দরী রুয়ণী সদ্গুণের আধার হইলে সকলেরই আদরণীয় হন | আব 

সৌন্দর্ধযহীন পুষ্প স্ুগন্ধময় হইলে লোকে যেমন তাহার আদর করে ও গন্ধহীন সত 

পুষ্পের অনাদর করে সেইরূপ কুরূপাঁও গুণবতী হইলেই সকলেই তাহার প্রশ 

করে; গুণহীন হুন্দবীর সমাদর কেহ করে না। স্ত্রীলোকের রূপই বল আর গু 

বল, তাহাতে নিজের গর্ব করিবার কি আছে? ধাহার1 রূপবতী, তাহারা , 

সৌন্দর্যোর সহিত সহশ্র গুণ যুক্ত করিয়া “মণিকাঞ্চন-সংযোগের ন্যায় অতুলন 

হউন, এবং ধাহারা রূপহীনা তাহারা ততোধিক যত্তে স্ত্রীজাতিহথলত অন্যান্য গু. 

অধিকারিণী হইয়া তাহাদের রূপহীনতার কলঙ্ক ঢাকিয়া ফেলুন, তাহ] হই 

সংসার-জীবন সার্থক হইবে । 
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সহিষ্ণুতা 

সহিষ্ণুতা বা সহৃগুণের তুলনা করিতে হইলে সাধারণতঃ লোকে ধরিত্রীর বা 

পৃথিবীর সহিত তুলনা করিয়া থাঁকেন। তাহার কারণ_-জগতে সকল স্ষ্টিই 

সহিষ্তার উপর নির্ভর করে। কত আঁপদ্্বিপদ্, কত ঝড়-ঝঞ্ধা সহ করিয়া একটা 
ফলবান বুক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা আমর] প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিতেছি । সেইরূপ এ 

সংসারে বু আপদ্-বিপদ্, অভাব-অনটন, আধি-ব্যাধি, ছুঃখ-দৈম্য নীরবে সহা করিলে 
পরিশেষে ভগবানের আশীর্বাদে স্বখ-শাস্তি লাভ করা যায়। ধাহার1 সামান্য দুঃংখ- 
কষ্টে অস্থির হইয়! পড়েন, ত্বাহার! কখনও স্থায়ী স্ুখলাভ করিতে পারেন না। আজ 

তোমার কষ্ট হইয়াছে, অভাব হইয়াছে সহ কর, কাল আবার ভগবানেব আশীর্ববাদে 
তোমার সখের দিন আসিবে । অনেক সময়ে আমাদের দুঃখ-কষ্ট হিংসা হইতেও 

উৎপন্ন হয়। অমূক ভাল ভাল গহনা পরিতেছে, অমুকের কত এশ্বরধ্য, আমার 

কিছুই নাই; কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিও অমুকের একদিনে উন্নতি হয় নাই। 
অমুকের অবস্থাও একদিন ভাল ছিল না'ঁ। ক্রমশঃ অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে । তৃখি 

যদি একান্তমনে ধের্ধ্য ধরিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতে পার, সখের দিন তোমাবও 

আসিবে । মহাভারত, পুরাণ, নাটক, নভেল সকল পুস্তকেই ধের্ধ্যহীনতায় নাশের 
আর সহিষুতায় স্থখের উদাহরণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। সীতাদেবী যদি স্বর্ণমুগের 
জন্য অসহিষু না হইয়া উঠিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার এমন সর্বনাশ ঘটিত 
না। আবাঁর অহল্যা সহিষ্পুতার মৃত্তিরূপে যদি পাষাণ হইয়া না থাকিতেন, তাহা 

হইলে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পদরেণু পাইতেন না। বস্কিমবাবুর “বিষবুক্ষ” ও 'রুষ্ণ- 

কান্তের উইলে এ বিষয় হুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। সুর্যামুখীর সহিষ্ণুতাই 
তাহাকে তাহার সোনার সংসার ফিরাইয়া দিল, আর ভ্রমরের অধৈর্যাই একটা 
বদ্ধিষুণ বংশ উৎসঙ্নে দিল। সময়ে সময়ে আমাদের উপর এমন বিপদের বোঝা 

আসিয়! পড়ে যে, তখন মনে হয় সর্বনাশ হইল, এ যাত্রা আর রক্ষা হইল না; 

কিন্তু ধৈর্ধ্য ধারণ করিয়া থাকিলে আমর! দেখিতে পাই যে, অচিরকালের মধো 

বিপদের মেঘ কাটিয়া স্থখ-চন্দ্রের উদয় হয়। কর্মবশে তুমি যদি চরিত্রহীন স্বামীর 
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ভারতের নারী 

হাতে পড়িয়া থাক, ভালবাসার ছারা তাহাকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা কর। যদি 

গঞ্জনাময় সংসারে আসিয়া! থাক, নীরবে সহা কর; প্রতিবাদ করিও না, প্রতিকলহ 

করিও ন1;-_দেখিবে মঙ্গলময় তগবানের আশীর্বাদে তোমার অশান্তি, দূর হইবে। 
তোমার সংসার স্থখ-শীস্তিতে পূর্ণ হইবে। আর যদি সাময়িক যন্ত্রণার হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার জন্য স্বামীর সংসার ভাসাইয়া দিয়া পিতৃগৃহে উঠ, তাহাতে সাময়িক 
সখ হইতে পারে বটে, কিন্ত চিরকালের স্থুখ হারাইতে হইবে । অনেক অজ্ঞ 
অভিভাবক এরূপ ক্ষেত্রে কন্তাঁদিগকে উত্তমরূপ প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। কিন্ত এ 
প্রশ্য়ে যে কন্যার সর্বনাশ করা হইতেছে, তাহ! তাহারা চিস্তাও করেন না । 

সংযম 

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্ধয-_-এই ছয়টী মানবের পরম শক্রু | 

এইজন্য ইহাদদিগকে “ষড় রিপু বলা হয়। এই ছয়টীকে দমন করিয়া রাখার নাঁম 

সংঘম। এই কামাদি রিপু ছয়টার মধ্যে একটার সঙ্গে অপরটীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে । 

একটার উতৎ্পত্তিতে অপরটীর উৎপত্তি এবং একটার নাশে অপরের নাশ হয়। লোভ- 

বিশেষ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মদ ও মাৎসর্ধ্য জন্মিন! 

থাকে | সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র লোভকে দমন করিয়। রাখিতে 

পাবিলেই ক্রমশ; অপরাপর রিপুগুলিও শান্তভাবাপন্ন হইয়া থাকে । লোভ হইতে 

কাম জন্মিয়া থাকে। অতএব রিপু বা মানসিক বৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া 
রাখিতে না পারিলে নরনারী ক্রমশঃ অধ:পতনের দিকেই অগ্রসর হইতে থাঁকে। 

প্রথমতঃ, রূপজ লোভের বশবর্তী হুইয়া কত রাজ্য শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে, 
কত সোনার সংসার উৎ্সন্নে গিরাছে এবং কত নরনারী ঘে কলঙ্কিত দুর্ববহ জীবন- 

যাপনে বাধ্য হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দ্বিত্তীয় প্রকার লোভ 
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সংষম 

'সনাঘটিত। আমরা খাছ্-পানায়ের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া স্থন্দর 

শরোগ দেহকে নানাবিধ ব্যাপ্দির আধারে পরিণত করি। ইদানিং দেখা যায় যে, 

রায় প্রত্যেক সংসারেই কাহারও না কাহারও কোন ন1 কোন রোগ লাগিয়াই 

বাছে। ইহাদের অধিকাংশই যে আহার-বিহারের দোষে উৎপন্ন তাহ! প্রাঘ সকলেই 

ঝেন ; কিন্তু সংযমের অভাবে লোভের বশবর্থী হইয়া আমরা ইহা! বুবিঘ়াও অজ্জেস 
শ্ম সর্ববনাশের পথ পরিষ্কার কবিয়! অকালমৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছি। শাস্তি ও 
খলাপূর্ণ সংসারে রুগ্ন ব্যক্তিকে লইয়া পরিজনবর্গকে ব্যতিব্স্ত হইতে হয়। শুধু 
হাই নহে; আবশ্তক সংলার-খরচের ব্যঘ়সক্কোচ করিয়া বা খণ করিয়! ভাক্তাব- 

চবিবাজের ব্যয় নির্বাহ কনিতে হয়| সমথে লোভ সংবরণ কবিতে পাবিলে এই 

বাগন্তক ব্যয়টা বাচিয়। যাইতে পারে । 

লোভ যেমন শয়তানের ফাদ, ক্রোধ তেমনই উহার শাণিত তরবারি । 

ক্রাবের উদ্রেক হইলে মানবের হিতাহ্ত জ্ঞান থাকে না। তখন দয়া, দাঁঞ্ষিণা 

প্রভৃতি মন্ুষ্তোচিত সদ্গুণসমূহ লোপ পাইয়া মানুষকে পিশাচে পরিণত করে। 

ক্রাধের বশবত্তী হইয়া আমরা এমন একটা কু-কার্ধ্য করিয়া বসি, যাহার জন্য 

মামার্দিগকে আজীবন অনুতাপ করিতে হয় । ক্রোধকে অগ্নির সঠিত উপমা দেওয়া 

গ্ন। বাস্তবিক অশ্পি যেমন নিব্বিচারে দাহ বস্তকে দগ্ধ করিয়া ভম্মাবশেষে পবিণত 

গরে, ক্রোধও তদ্রূপ সদ্গুণসমূহ বা বিবেককে নিধ্বিচারে ভন্মীভূত করে । মনীষিগণ 

।ই দুর্দীস্ত শক্রকে দলন করিবার একটী সুন্দর উপার দেখাইয়া গিয়াছেন । তাহার" 

লিয়াছেন যে, যখন কোন ক্রোধের কাঁরণ উপস্থিত হইবে, তৎক্ষণাৎ দর্পণে নিজের 

[খ দেখিবে এবং সেই স্থান ত্যাগ করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিবে । এইবপ 

চরিলেই অচিরে উহা! লয়প্রাপ্ত হইবে । 

ক্রোধ হুইতেই স্থতিবিত্রম বা মোহ জন্মিয়া থাকে। মোহ অজ্ঞানতারই 

ামাপ্তর | উহা মায়া-মরীচিকার ন্যায় মানুষকে কুপথে লইয়া যায়। নিশ্বল 

মাকাশে হঠীৎ কুয়াম। উঠিরা যেমন হূর্যাকিরণ আচ্ছাদন করে, মোহ তদ্রণ 
ববেকজ্ঞানকে আচ্ছাদন করায় অসদ্ত্তিগুলি প্রবল হইয়া' উঠে এবং আত্মনক্ষণ় 
মসমর্থ জীবকে ক্রমশ:ই পাপের পথে টানিয়া লইয়া যায় । 

৫৯ 



ভারতের নারী 

মদ ও মাৎসর্ধ্য মোহেরই সহজাত শক্র। মদ বা মত্ডততা দ্বিবিধ ; প্রথম-_মাদক 

দ্রব্যসেবনজনিত ; দ্বিতীয়__এশরধ্যজনিত। অত্যন্ত অহিতকর উগ্র মাদকের কৎ 

ছাড়িয়া দিলেও আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে চা, চুরট, দৌঁক্তা, জরদ! ইত্যাদি মৃছু-মাঁদব 
দ্রব্যের প্রচলন দেখা যায়। ইহাও একপ্রকার বিলাসিতা ; ইহা দ্বারা এক এব 

গৃহস্থের যত অর্থ নষ্ট হয়, তন্দীরা এক দবিদ্র গৃহস্থ বাঁচিয়া যাইতে পাবে । 

মাৎসধ্য অর্থাৎ অহঙ্কার, বড় কম শক্র নহে। যাভাঁর ভিতরে অহস্কার শিক' 

গাঁড়িয়া বসিয়াছে, মে নিজেকে অপর হইতে বেশ একটু স্বতন্ত্র রাখিতে চেষ্টা করে 
এই মাৎসধ্যভাব হইতে শান্তিপূর্ণ সংসারে মনোভঙ্গ এবং গৃহভঙ্ষরূপ আগুন জলিয 
উঠিয়া সংসারকে ছারখারে দেয়। প্রথম হইতে সংযম অভ্যাস কবিলে এই সম 
ঢুরস্ত বিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সংযমহীন ব্যক্তির যাবতীযম্ন কর্ণ 

ভগ্মে ঘ্ৃতাহুতির ন্যায় নিক্ষল হয় । শাস্ত্রের নিয়ম এবং গুরুজনবর্গের স্ভপদেশ প্রি 

পালন করিযা চলিলেই নরনারী মংযত বা জিতেব্দ্রিয় হইতে পারেন ইনাতে সনে 

নাই । 

সুশৃঙ্খলা 

সকল বিষয়ের ্বুশৃঙ্খলা সংসাঁর-জীবনের একটা অতি আবশ্যকীয় গু৭। ই 

ব্যতীত সুব্যবস্থা সংসার-চলা অসস্ভব। সংসাবের কাজ বা সংসারের দ্রব্য এক 

দুইটী নয়, বু । যদি সকল দ্রব্য নিয়মিতরূপে ও নিষ্জিষ্ট স্থানে সংরক্ষিত না ং 
তাহা হইলে সকল কাজ এমনই “এলোমেলো” হইয়া যায় যে, বহু পরিশ্রমেও কে 

বিষয় স্বসম্পন্ন করা যাইতে পারে না। শৃঙ্খলার অভাবেই অনেক সময়ে অন 

কাধ্য 'অসম্পন্ন থাকে এবং বহু দ্রব্য অব্যবহার্ধ্য হইয়া! পড়ে । এমন কি হঠাৎ বিপ, 

সময়ে আবশ্তক দ্রব্যের অভাবে বিপদের গুরুতা বাড়িয়া যায়। বৃহৎ পুন্ত 

সুচী না থাকিলে যেমন তাহাতে লিখিত বিষয়গুলি সহজে বাহির করা যায় 
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জুশৃত্খল। 

কেবল পাত উপ্টাইয়া শ্রিতে হয় সেইরূপ সংসারে শঙ্খলা না থাকিলে সাংসারিক 

কাঁধ ও দ্রব্যাদির কিছুই হিলাব থাকে না; কেবল ছুটাছুটি, খোঁজাখোঁজি 

3 ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া মরিতে হয়; স্ত্রীলোক গৃহের লক্ষ্মী, পৌন্দর্যা ও 
শ্বর্যের দেবতা । শৃঙ্খলাহীনা গৃহিণী” সংসারে কখনও লক্ষমীৰ বাস 

কিতে পাবে না। স্থৃতরাঁ যে সংসাে বিলি-বন্দোবস্ত নাই, সে সংসার 

সই লক্ষ্মীছাড়া হইয়া পড়ে। লক্ষ্মীন্বরূপিণীন লক্ষ্মীছাড়া হওয়া অপেক্ষা অধিক 

ন্দার আর কি আছে? শৃঙ্খলা রাখিতে হইলে সকল দিকেই ভন থাকা 

ই ও সঙ্গে সঙ্গে আলম্তহীণা হওয়া চাই । কখন্ কি কাজ হইবে, কি হইতেছে 
1, কখন্ কাহার কি দরকার এ সব বিষয়ে সর্নদা দৃষ্টি রাখা চাই। কোথায় 
কান্ জিনিষ গেল, কোথায় কোন্ জিনিষ রহিল, সর্বদা তবাবধান করিতে হইবে 

বং গৃহ-কাঁধ্যাদির শেষে যতক্ষণ না সংলারের সমুদয় দ্রব্য য্থাস্থানে সন্নিবেশিত 

য়, ততক্ষণ পর্যান্ত কোনক্রমেই বিশ্রাম লাভ কণিবেন না। কার্ধো যেমন শৃঙ্খলা 
ীবশ্ক, বাকা ও ব্যবহারেও তদন্তরূপ হওয়া উচিত। কণম্ববে শৃঙ্থলা চাই। 

যথা চীৎকার বা অনাবশ্যক মৃদ্রুতার প্রয়োজন নাই। কাধের তারতম্য, সম্পর্ক 

সময়ের গুণে কণ্ঠস্বরের হ্রীস-বৃদ্ধি করিতে হইবে । শ্বশ্রমাতার সহিত সাংসারিক 

'বয়ের আলোচনায় যে কম্বর আবশ্তক, সন্তানকে শাসন করিবার সময়ে 
স্বর ব্যবহার করিলে চলিবে না। আবার সন্ান-শাসনেব স্বর কৌতুকপ্রনঙ্গে 

যাজা নহে। আবার মাথামুণ্ড ঠিক না রাখিয়া কোন বিষয়ে “হাউ হাট” করিয়া 
বচয় দিতে গিয়া “থেই” হারাইয়া ফেলা সমধিক দুষণীয়। যাহাঁকে দেখিয়া আবক্ষ 

[মটা দেও, তাহার সমক্ষে বা পরোক্ষে ঘোমটাব ভিতর হইতে লঙ্জাহীনাঁপ ন্তাঁয় 

২কার করা সঙ্গত নয়। পক্ষান্তরে যাহার সহিত কথা কহিবার সম্পর্ক, তাহাকে 

থিয়া “কলাবৌ' হওয়াও দুণীয়। এইরূপ আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে সমান 

খল] থাক আবশ্যক | 



বিলাসিতা 

বিলাঘবাসনা মানবের একরূপ দেহধন্ম বলিলেও চলে; স্বতরাং সংসারের 

সকলেই আপন আপন স্থখস্বাচ্ছন্দ্য খুঁজিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্থ 
দেহ লইয়াই সংসার নহে; দৈহিক স্থুখবিধাঁন ছাড়া সংসারে অনেক গুরুতর কর্তৃবা 
আছে। স্থৃতরাং দৈহিক স্থখের জন্য সে কর্তব্য ভাসাইয়! দিলে চলিবে কেন? দেশ, 
কাল অগ্গসারে আমাদের সংসারে ক্রমশঃই বিলাসিতা প্রবেশ করিতেছে । ইহা 

কোনক্রমেই মঙ্গলজনক নহে । বিলাতীবিবির আদর্শ দেখিয়া হিন্দুনারীর কি বিবি 
সাজা শোভা পায়? বিশেষতঃ বিলাসসজ্জা অনেক সময়ে কুৎসিত ভাবের উদ্দীপক | 

কোন্ লজ্জায় কুলবধুরা অদ্ধনগ্ধ বিলাসিনী সাঁজিয়! স্বশুর, ভাস্কর, দেবর, শাশুড়ী, 
ননদিনী প্রভৃতির সম্মুখে বাহির হন? শুনিয়াছি সেকালে আধ্যবধূগণ সজ্জিত হইয়া 
সাধারণের সমক্ষে আসিতে একান্ত সম্কৃচিতা হুইতেন, ইহাই নারীচরিত্রের পবিষ্র 

মধুরতা । জগজ্জননী জগদন্বা, ষড়েশ্বর্্যময়ী হইলেও শ্মশানবাসী শিবের বন্কধল 

পরিহিতা গৃহিণীরূপে বিরাজ করিতে ভালবাসেন । বিলাসিতার উপযোগী বেশভূষ 
হিন্দুবধুদিগের পক্ষে লঙ্জীর কথা, ইহা সর্বথ! বঞ্জনীয়। ইহাতে অনাবশ্যক অথ 

ব্যয়, সময় নষ্ট, অপরপক্ষে শরীর নষ্ট হয়। তবে পরিচ্ছন্নতা-রক্ষার জন্য অঙ্গ. 

মাজ্জনাদি ও পরিষ্কৃত-বস্ত্রাদি-পরিধান, কেশবিন্তাসাদি যাহা একান্ত আবশ্যক, 

সেগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বর্তমান সামাজিক বীতি অনুসারে মধ্যাদা- 

বক্সার জন্য অনেক সময়ে মূল্যবান্ বসন-ভূষণের আবশ্তক হয় বটে, কিন্তু ভগবতরুপা 

ধাহার অবস্থ! স্বচ্ছল, সময়বিশেষে তিনি তাহ! সম্ভবমত ব্যবহার করিতে পারেন 

তাই বলিয়া দরিদ্রগৃহিণী যেন সর্বস্বাস্ত করিয়া উক্তরূপ বসন-ভূষণ স্বামীর নিক? 
দাবী না করেন। ভভ্রপমাজে গমনোপযোগী সাদাসিধা পরিচ্ছন্ন বসনাদি মধ্যবিত্ 
গৃহস্থের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। আজকালকার সমাজে “সেয়ানে সেয়া 

কোঁলাকুলি' চলিতেছে । কেহ মূল্যবান বসন-ভূষণ পরিলে তাহাকে সকলে! 

ঘ্বণার চক্ষে দেখিয়া থাকে ও তাহার অনিষ্ট চিন্তা করিয়া থাকে । স্বামীর বংশ 

মর্ধ্যাদা ও গুণগৌরবই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার-_-“সোনাদানা 'নহে। নবদ্বীপ 

নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর বুনো রামনাথের সহধন্বিণী গঙ্গার ঘাটে পরিহাসকারি। 

ঙ 



অলসতা 

র্ণীগণের প্রতি আপনার বামহস্তের লাল স্ৃতা দেখাইয়া সগর্ধেব বলিয়াছিলেন, 

“এই শুতে! যে দিন ছিড়বে সে দিন নবদ্বীপ অন্ধকার হবে।” যে অর্থে “বিলাসিনী, 
শব ব্যবহৃত হয় সকলেই জানেন তাহা অতি দ্বণ্য। অতএব আমাদের বিশ্বাস 

পবিত্র হিন্দুকুলের মঙ্গলময়ী বধুরা সাব করিয়া কখনও সে আখ্যা-গ্রহণে অভিলাধিণী 

হইবেন না। 

অলসতা 

বিলাসিতা হইতেই অলমতা আসে । আলম্ত মানুষের একটি প্রধান শত্রু; ইহা 

হইতে যে সংসারের কত ক্ষতি হয়, তাহ| বর্ণনা করা যায় না। অলসতা৷ যেরূপ 

ছুখ-কষ্ট ও অবনতির কারণ হয়, পৃথিবীতে কোন দুর্ঘটনাও তদ্রুপ হয় নাই। 

অলসতা শুধু শরীরকে নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, মনকে তুল্যরূপে কলুধিত করে। 
মেলি ছড়ায় আছে--“সন্ধাঁয় শয়ন করে প্রভাতে নিদ্রা যায়, চাউল মৎস্য ধুয়ে 

যেখা দুয়ারে ফেলায়” ইত্যাদি সমুদয় আলস্তের চিহ্জ্ঞাপক, এবং ইহা? ফলে 

লক্ষীহীনা হওয়া অবশ্যস্তাবী। আলম্পরায়ণা গৃহিণীর কোন সময়েও শৃঙ্খলার 
সহিত গৃহকাধ্য নিষ্পন্ন হয় না, কাজেই গুরুজনের সেবা, সম্তান-পালন প্রভৃতিও 

সম্যব্বূপে নিষ্পাদিত হয় না। আলন্তপরায়ণার গৃহে প্রবেশ করিতে যেখানে 

মায়ের স্বণা বোধ হয়, সেখানে লক্ষ্মী আসিবেন কি করিয়া? কোন স্থানে মলমৃত্র, 

কৌন স্থানে স্তপীকৃত দুরগন্ধময় ও অপরিদ্কৃত শয্যা, অন্য স্থানে গৃহতল আবজ্জনাপূর্ণ, 
সংসারের সর্বত্রই যেন বিষাঁদময় ও উৎসাহহীন। অলসতাঁর এমনি প্রভাব যে, 

সে স্বীয় জননী বিলাসিতাকেও গ্রাস করিয়া ফেলে; সে সংসারের মকল সুখ নাশ 
করিয়া আশয়দাতাকে মৃত্যুমুখে টানিয়া লইয়৷ যায়। বহু উপার্জনক্ষম স্বামীও 

আনস্তপরায়ণা পত্রীর দোষে চিরদুঃখ ও দরিজ্রতা ভোগ করেন। 



ক্ষমা 

অলসতা! যেমন বিলাসিতার রাক্ষমীকন্া!, ক্ষমা তদ্রপ সহিষ্ণতার দেবছুহিতা । 

সহিষ্ণুতা হইতে ক্ষমার উৎপত্তি । সর্বংসহা ধরণীর কন্তারূপ! হিন্দুললনার সহিষ্ণুতা 

ও ক্ষমা স্বাভাবিক। যে সহা করিতে পারে, সে ক্ষমা করিতে পারে । জগতে যত 

মহত্ব আছে, ক্ষমার মভ মহত্ব আর কিছু নাই। ক্ষমা দীতা ও গ্রহীতা উভয়ের 
সমান কল্যাণ সাধন করে । ক্ষমার মতন মন গলাইয়। দিতে, এমন প্রাণ মাতাইয়! 

দিতে, এমন আপনার করিতে জগতে আর কিছুই নাই। সহম্র তিরস্কার, শত 
অত্যাচার, অজশ্র লাঞ্থছনায় যে ফল না হয়, একটা ক্ষমার উদীহরণে তাহার অজন্্র- 
গুণ ফল হয়। মন খুব উচু না হইলে ক্ষমা কর! যায় না। ক্ষমাশীল ব্যক্তি নিজে 

কাদিয়া পরকে কাদান। এ সংসার ভুলভ্রান্তি ও দৌঁক্রটিতে পূর্ণ। পদে পদে 

সর্বববিষয়ে প্রতিবিধান করিতে গেলে সংসারে হাহাঁকাঁর পড়িয়! যায়। যেখানে 

দণ্ড বা প্রতিবিধান একান্ত অপরিহার্ধ্য হয়, সেখানেই দণ্ড দিবে, তদ্ব্যতীত ক্ষমার 

বন্ধনেই সমস্ত সংমারকে আপনার করিয়া বাধিয়া লইবে; জগতে এমন পাষণ্ড কেহ 

নাই যে ক্ষমাব বাঁধন ছি ডিতে পারে । 

ম্েহ-মমতা। 

হিন্দুনারীকে স্সেহ-মমত। বিষয়ে শিক্ষার্দীনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখি 

না। ইহা তাহাদের স্বাভাবিক গুণ। জগতে হিন্দুরমণীহই এ গুণে অন্যান 

দেশের রমণীগণের মধ্যে শীর্স্থান অধিকার করিয়াছেন, এ কথা নিঃসন্দেহে 

বলা যাইতে পারে। আপন স্থখ তুচ্ছ করিয়া, জীবনের যায়৷ ত্যাগ 

করিয়া সর্বান্তঃকরণে ন্মেহ করিতে বুঝি জগতে আর কেহই সমর্থ নয় 

হিন্দুরমরণীর মেহের উদাহরণ, মমতার দৃষ্টান্ত লেখনীর বিষয়ীভূত নয়, ইহা 

প্রতিদিন প্রতিক্ষণে সংসার-জীবনে প্রতিনিয়ত উপলব্ধির বিষয়। স্বামী 

৬৪ 



তেহ-মমতা 

রজনবর্গের জন্য, বিশেষতঃ সন্তানের নিমিত্ত, সর্বত্যাগিনী মুন্তিমতী মমতা! হিন্দু 
ববারের গৃহে গৃহে এ দুর্দিনেও ব্রাজ করিতেছে । তবে পাছে বৈদেশিক 

মিশ্রণে, পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় আমাদের এই পবিত্র আরাধ্য বস্ত কলুষিত হয়, 
ই আশঙ্কায় এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ অবতাঁরণ1 করিতেছি । আর একটা কথ।, অমৃতও 

বহার-দৌষে গরলে পরিণত হয়। কিংবদন্তী আছে, বানরীর] শ্েহপরবশ হইয়া 

আলিঙ্গনে স্বীয় সন্তানের জীবন পধ্যস্ত নষ্ট করিয়া ফেলে। স্বভাবতই ন্রেহণীল 

নেক জননী সস্তানন্েহে এপ মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, তাহাদের স্েহাধিক্যই অনেক 
য়ে সন্তানের সর্বনাশের কারণ হইয়া উঠে। অনেক পরিবারের মধ্যে 'আলালের 

রর দুলাল" প্রায়ই দেখা যায়। শৈশব হইতে অত্যধিক স্সেহে তাহার! এমনি 

গতিপরায়ণ হইয়া উঠে যে, তাহাদের ভবিষ্তৎ জীবন চিন্ত। করিলে হৃদয় শিহরিয়া 

ঠ। যাহাকে তাহারা বুকের ধন ভাবিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন, সে-ই 
দিন আবার তাহাদের হৃদয়ের শেলম্বূপ হইয়া উঠে। স্থৃতরাং সন্তানন্েহের 

ত্র হইলেও সে স্সেহের শীমা থাক! চাই, বন্ধন থাকা চাই, বিধি থাক] চাই । সকল 

ব্রেই স্সেহ-নিবন্ধন কঠোরতা হইতে নিবৃত্ত হইলে চলিবে কেন? সন্তানের 

স্কাটক হইলে অন্ত্রটিকিৎস! কষ্টকর বলিয়া কি তাহা হইতে নিবুন্ত থাকিতে 

বে? 

আর একটী কথ। আমরা সময়ে সময়ে এই স্েহের বশবন্তী হইয়া সন্তানের প্রতি 

হের অত্যাচার করিয়া থাঁকি। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, শিক্ষিত ও শক্তিশালী 

লে তাহাকে কি আচলে ঢাঁকিধা রাখা ভাল দেখায়? সে যখন মানুষ হইয়াছে, 

ন সে আপনার পথে চলুক। তাহার শৈশবে আমাদের যাহা কর্তব্য তাহা সাধন 
রয়াছি, এখন সে তাহার কর্তব্য সাধন করুক। একমাত্র স্েহপরবশ হইয়া তাহার 

তির পথে কণ্টক হইতে যাইব কেন? সে ত ভালবাস! নয়, সে যে শক্রতা । 

স্তরে দীর্ঘকালের জন্য তাহাকে যদি স্থদূর দেশে যাইতে হয় যাউক; তাহার 
শনজনিত দুঃখ নীরবে সহা করাই প্রয়োজন । ন্ষেহপ্রব্ণ হৃদয়ে ভগবানের নিকট 
হার সর্ববাঙ্গীণ কুশল-কামনাই তখন মাতাপিতার একমাত্র কর্তব্য। জীবনের ব্রত 

ন করিতে যদ্দি তাহাকে সহম্রাধিকবার মৃত্যুর সম্মুধীন হইতে হয় হউক 7 জনক 
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ভারতের না 

হইয়া, পালন করিব! তাহাকে কি মা্য হইতে দিব না? মৃত্যু ত দেহীর অবশ্যস্ত 
নিয়তি; যদি মৃত্যু আসে গৃহে রাখিয়া আচলে ঢাকিয়। তাহাকে কি রক্ষা! করি 
পারিবেন? অন্ধন্সেহের বশবন্তী হইয়া বাঙালীজাতি “ভীরু বাঙাঁলীই” রহিল, মা 
হইতে পারিল না। শিশু যতদিন শিশু থাকে, ততদিন সে জননীর অঞ্চলের নি 

শিশু যুবক হইলে সে ত জন্মভূমির ধন। স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সে ধন অপহরণ ক 
কি পাপ নহে? সেইজন্য বলিতেছিলাম, শ্রেহেরও বিধিবন্ধন আবশ্যক । যে সে 

অমৃতময় সিঞ্চনে শিশুর দেহ গঠিত হইল সে পবিত্র স্নেহ যেন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতস 
স্বার্কলুষিত না হয়। 

টি 

পুরুষকে যেমন বাহিরের নান! কাজে নানা লোকের সংশ্রবে আসিতে 

সত্রীলোকগণের তদন্রূপ বাহিরের লোকের বহিত সংশ্রব ন! থাকিলেও, একেব 

যে তাহারা সংশ্রবশৃন্ত, তাহা! নহে। স্থৃতরাং আচারে ও ব্যবহারে বিনয় 
পুরুষের চিরসঙ্গী, স্ত্রীলৌকগণেরও উহা ভূষ্ণক্রূপ। উৎসবাদিতে বাঙালীর 
ভিন্ন পরিবারস্থ বহু রমণীর আগমন হইয়া থাকে ; তাঁহাদের পরিচর্য্যার ভার গু 

উপরই ন্যস্ত থাকে । স্থখ্যাতি-অখ্যাতি তাহার ব্যবহারের উপরই নির্ভর ক 

স্বামীর এশ্বর্্য- উৎসবের বিপুল আয়োজনে তিনি যদি মনে মনে গর্বিবতা হন, ত 

তাহার অপেক্ষা অবস্থাহীনা অভ্যাগতা স্ত্রীলোকদিগকে তিনি যদি ছোট ন 

দেখেন, তাহা হইলে আয়োজন যত বিপুলই হউক না কেন, তাহার উ 

একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে । অপরপক্ষে যদি দ্রব্যাদির আয়োজন অসচ্ছলও থা 

বিনয়সহকারে সকলকে উপযুক্ত-বূপ সমাদর করিলে ক্রটী সহজেই ঢাকিয়া য 
স্ত্রীলোকের গর্ব অতি ভয়ঙ্কর জিনিষ। জগৎলন্্ী ইহা কখনই সহা করেন 

যে পরিবারের রমণীর? স্বামী প্রভৃতির আঘিক উন্নতিতে গর্তিতা হইয়া পড়েন 

পরিবারের আশ্ত পতন অবশ্বভভাবী। ম্্ীর কথায় আছে “গৃহিণী গর্বের 
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স্বধীনত। 

রে কদীচার, অস্তি অন্তি বলি আমি ছাড়ি সে সংসার ।” ভগবানের কৃপা, 

শালী হইলে অনেক অবস্থাহীনকে প্রতিপালন করিতে হয়। সে পালন গর্বের 
হিত কবিলেও প্রতিপাল্যেরা অবনতমস্তকে তাহ! গ্রহণ করিবে সত্য কিন্ত তোমার 

[কট উপকার প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা তাহাদ্িগের মনে উদয় হওয়ার পরিবর্তে 

1তিনিফ়ত বিদ্বেষভাবই জাগৰিত হইতে থাকিবে । ফলে এই হইবে যে, অর্থব্যয়ে 

বনয়ের অভাবে মাত্র বিদ্বেষভীজনই হইতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি বিনয়ের সহিত 

াহার্দিগকে সাহায্য করা যায়, তাহারা তোমার নিকট চিররুতজ্ঞ থাকিবে । 

স্বাধীনতা 

স্্রীজাতির স্বাধীনতা এদেশে নাই বলিলেই হয়। জন্ম হইতে মৃত্যুকাণ পধ্যপ্ত 

নুঝম্ণীর জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, তীহার! সর্বাবস্থাতেই পিতা, 

মী, সন্তানাদি কোন না কোন পুকষের অধীনে থাকেন। জীবহট্টি সম্বন্ধে 

স্তা করিলে পুকষ ও শ্ত্রীর দৈহিক গঠনের পার্থক্য স্ত্রীজাতি যে পুঞুষেরই 

নবস্তিনী থাকিবে, ইহাই যেন তগবদ্ অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং 

কষের বশবর্তী থাক! শ্ত্রীজাতির লজ্জা বা স্বণার কথা নহে। বিশেষতঃ 
1ক্ষিত ও হাদয়বান্ ব্যক্তি কখনই স্ত্রীজাতিকে তাহাদের অধীন বপিয়া ঘ্বণার 

ক দেখেন না। হিন্দুশান্্রমতে স্বামী-স্ত্রী যখন অভিমহাদয়,। তখন স্বামীর 

ত, স্বামীর ইচ্ছা, মে ত তীাহারই ম্ত, তীাহাবই ইচ্ছা । আমাদের দেশের 

ীোলোকেরা সাধারণত; অশিক্ষিতা ও দুর্বলা। তাহাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে 

বান কার্য করিতে গেলেই পদে পদে আনগ্পাতের সম্ভাবনা । এরূপ 

নেক দেখা গিয়াছে-_সংসাবজ্ঞানবহিতা অনেক রমণী স্বাধীনভাবে চলিতে 

য়া নিজের সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন। বিশেষতঃ এখন যেরূপ দেশকালের 

বস্বা, তাহাতে স্ত্রীজাতির স্বাধীনভাবে ভ্রমণাদিও নিরাপদ নহে। এতদ্দেশীয় 
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ভারতের নারী 

সমাজতত্ববিদ্দ মনীষিগণ স্ত্রীজাতির উপযোগী যে ব্যবস্থা করিয়া! গিয়াছেন, ৫ 

বিধিনিষেধগুলি মানিয়া চলিলে সংসারে সখ, শাস্তি ও শৃঙ্খল! বিরাজ করিতে 

স্থতবাঁং খধি-ব্যবস্থিত নিয়মগুলি আমাদের অবনতমস্তকে পালন করাই কর্তবা 

আমাদের মনে হয়- সর্ববিষয়ে স্বামীর মতান্থুসারিণী হওয়াই কুলবধূর ধর 
একমাত্র পাষণ্ড ও ছুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির কবল হইতে স্ত্রীধন্ম বা সতীত্ব-রক্ষ 

বিষয়ে সত্রীজাতি স্বাধীন । 

লভ্জা। 

চাণক্য পণ্ডিত বলেন_-“অসন্ধষ্টা ছ্বিজা নষ্টাঃ জন্তষ্ঠী এব পাথিবাঃ | সলঙজ 
গণিকা নষ্টা লজ্জাহীনাঃ কুলস্তিয়; 1” অর্থাৎ,_সম্তোষহীন ত্রাহ্ধণ) সন্তষ্ট রা 

সলজ্জ! বারবনিতা ও লজ্জাহীনা কুলবধুর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী । লজ্জাই স্ত্রীজা্ি 
রক্ষাকবচ। ইহা স্ত্রীজনোচিত সমুদয় গুণকে বশ্মের ম্যায় আচ্ছাদিত করি 

রাখে । লজ্জা আছে বলিয়াই আজও অনেক ক্ষেত্রে দুনীতি প্রবেশ করে নাই 
লজ্জার ভয়েই শ্ত্রী-পুরুষ বহু অকাধ্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন। লজ্জাহীন। ম্্রীলো, 

সমাজের কলঙ্বন্বূপ। কবিগণ স্ত্রীজাঁতিকে লজ্জাবতী লতার সহিত তুলনা করি 

থাকেন । পরপুরুষ দর্শনে লজ্জাবতী লতাগ ন্যায় সঙ্কুচিত থাকাই স্ত্রীজাতির ধশ্ম। 

আজকাল অনেক বিষয়ে ইহার বৈপরীত্য ঘটিতেছে। ঘোমটা লজ্জা নিবারণে 
একটা বাহ্ আচ্ছাদন | ক্ষেত্রবিশেষে ইহারও অপব্যবহার চলিতেছে । সাধারণত 

দেখ! যায়, পথে ঘাটে স্ত্রীলোকেরা। পুরুষ দেখিলেই ঘোমটা দেন, কিন্তু অনেক স্থ 

দেখা যায়, তাহারা একবার পুরুষকে ভাল করিয়া ফ্লেখিয়াই ঘোমটাটা দেন 
আমাদের মতে যেখানে পুরুষের আগমনের সম্ভাবনা আছে, পূর্ব হইতেই লেখা; 
ঘোমটা দেওয়া ভাল । অনেক স্থানে বিবাহবাসরে কুলবধুর৷ হাস্যকৌতুক করি! 
থাকেন । ক্ষেত্রবিশেষে তাহা এরূপ অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ হয় যে, তাহা ভাষা 
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সরজতা। 

নার অযোগ্য । এ প্রথার আশু উচ্ছেদ একাস্ত প্রয়োজন । বর যত আত্মীয়ই 
ক না কেন, সে-ত নবাগত পরপুরুষ বটে। কোন্ যুক্তিতে তাহার সম্মুখে 
শীল রহস্যালাপ সঙ্গত হইতে পারে? স্বামীর সাক্ষাতেও যে বাবহার করিতে 

স্কাচ আসে, অপরের সাক্ষাতে কিদ্ূপে তাহা করা যায়? সম্বন্ধে যেই হউক, 
মী ভিন্ন অপর কোন পুরুষের সহিত কোনরূপ রতম্যালাপ কুলবধূদিগেব কর্তবা 

চ। 

ভগ্মীপতি, নন্দা্ প্রভৃতিকে লইয়া! কোন কোন অঞ্চলে উক্ত প্রকাঁর পরিহাসাদি 

চলিত প্রথার মধো টাভাইয়াছে। কিন্ধ কি ্ুত্রে বা কোন্ যুক্তিতে যে এরূপ 

ধা প্রচলিত হইল ভাবিয়া! পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে পুরুষদিগেরও লক্ষ্য রাখ! 

শেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মনে হয়, অপবের সাক্ষাতে স্বামীব 

হত হাশ্যপরিহাসও লঙ্জাশীলতা বিরুদ্ধ। বিলাসিতাপূর্ণ বেশভৃষা লঙ্জাহীনতার 

পাস্তর। লঙ্জাবতীরা কখনও স্বামীর সম্মুখে অসঙ্গত লঙ্জাহীনতার পরিচয় 
বন নাঁ। উচ্চ ভাষণ, উচ্চ হাস্য, চঞ্চল গমন, প্রভৃতি লজ্জাহীনতার লক্ষণ । 

জাতির শয়নে, ভৌজনে, কথনে ও আচরণে সর্বদ1 সংযত থাকাই কর্তবা । 

সরলতা 

ম্কপটে নিজের যনোভাব বা মতামত যথাযথ প্রকাশ করার নাম সবলতা! | 

ধ একভাব, মনে একভাব ও বাকো একভাব, কিন্ত কাধ্যে অন্যরূপ আচরণ করার 

ম কুটিলতা | যাহার মন সর্বদা সৎচিন্তীয় মগ্ন, নিতা আনন্দময়, সরলতা! তাহার 

খ স্বতঃই কুটিয়া উঠে। কোন গহিত-কাধ্া গোপন করিতে হইলে প্রবঞ্চণার 

শ্রয় গ্রহণ করিতেই হয়। যে জীবনে কোন মন্দ কাধ্য করে না, তাহার সে পথ 

বলম্বন করিবার আবশ্যক হয় না। স্থতরাং সরলতাসম্পন্ন হইতে হইলে প্রথমে 

নব] নিন্দনীয় কার্য করিতে বিরত হইবে, নচেৎ সরলতা লাভ অসম্ভব । সমাজে 
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একজাতীয়া অতি হীন কুটিলম্বভাব। রমণী আছেন, ধাহারা সরলতাঁর ভান দেখাই: 
পরের মনে অযথা ব্যথা দিয়া থাকেন। তাহার! বুঝেন সব, অথচ বলিবার সময়ে এম 

ভাব দেখান, যেন না বুঝিয়াই সরলতাবে সমস্ত বলিয়া ফেলিয়াছেন। আন্তরিক উদ্দে 
_তীহার মর্মঘাতী কথাম্ন অন্তে অন্তরে দগ্ধ হউক | কুটিলতা অপেক্ষা সেই সরলতা 

ভান বড় সাংঘাতিক । সরলতা বিশ্বাসের ভিত্তিম্ব্ূপ | যদি কাহারও সরলত 
কাহারও বিশ্বাস থাকে, তাহার সমুদয় কাঁধা, সকল বাক্যই, নিঃসন্দেহে সে বিশ্বা 

করে। সংসারের লোক যতই চতুর হউক না কেন, একদিন ন1 একদিন তাহার চাতু 
ধর! পড়েই। কাজেই ট্দনন্দিন জীবনে নিতানৈমিত্তিক চতুরতা ও কুটিলতা তাহ' 
পরিজনবর্গের মধ্যে কাহারও নিকট অজ্ঞাত থাঁকে না। ফলে এই হয়, যদি কোন বি. 

তিনি আন্তরিকতার সহিতও সম্পন্ন করেন সে বিষয়ও লোক সন্দেহের চোখে দেখি; 
থাকে । অনেক সময় দেখা গিয়াছে, সামান্য বিষয়ে কুটিলতাঁর আশ্রর গ্রহণ করি 

স্ত্রীকে চিরদিনের জন্য স্বামীর নিকট সন্দেহ ও দ্বণান পাত্রী হইয়! জীবন যাঁপন করি; 

হইয়াছে । ্বামীর মনে সহজেই ধারণা হয় যে, সামান্য বিষয়ে যে এরূপ ছলনা কবি; 

পারে, গুরুতর বিষয়েও যে সে একদিন ছলনা করিতে পারিবে না, তাহার প্রমাণ কি 

সংসারে, বিশেষতঃ নারীজীবনে সন্দেহ বড় দোষের, বড় ভয়ের কারণ। তিলেকে 

সন্দেহ দূর করিতে অনেক সময়ে একটী জীবন কাটিয়া যায়। মানুষমাত্রের ভু 

ত্রাস্তি, দোষ-ত্রুটী হইয়া থাকে। উপস্থিত তিরস্কার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ভ 

কপটতা অবলম্বন করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নন । সরল চিন্তে আপনার ভুল 

ক্ুটী, স্বামী বা পরিজন সমক্ষে প্রকাঁশ করাই শ্রেণস্কর। কুটিল ব্যবহারে সনে 
উৎপাদন করাইয়। যে নিজেই জন্মের মত দুঃখভাগিনী হন, তাহা নহে ; যাহার মনে 

সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহার জীবনকে বিষ্মন্ব করিরা তোল! হয়। কাধো, ব্যবহারে 

চিন্তায় সর্ববান্তঃকরণে যাহাতে পূর্ণ নরলতা থাকে, সর্ধপ্রধত্ধ্ে সে বিষয়ে যত্ববতী হুই। 

হইবে। সত্য, সরলতাঁর সহচর ও আশ্রম। স্থৃতরাঁং জীবনের সমুদয় আঁচরণ সত্য€ 

হওয়া চাই । 

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়__আজকাল বুদ্ধিহীনতাকে সাধারণে সরলতা আং 
দিয়া থাকেন। সরল হইতে হুইলে বুদ্ধিহীন হইতে হুইবে, তাহার কোন অর্থ নাই 
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হইতে হইলে যে সংসারের সকল সমস্ত, সকল রহস্তই, সকল গোপনীয় বিষয়ই, 

শটে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। সংসার- 

করিতে গেলে অনেক বিষয় অনেক সময়ে গোপন রাখা আবশ্যক হয়। সকল 

ই সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইলে কাধ্যসিদ্ধির অনেক ব্যাঘাত ঘটে । স্থতরাং 

ঞ্চি অর্থাৎ আপনার উদ্দেশ্ত গোপন, সংসারজীবনে একটা সাধনীয় বিষয়। 

তা অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়! উক্ত বিষয়ে লক্ষ্যহীন! হইলে চলিবে না। 

ধতঃ অনেকেই বিশ্বাস করিয়া! ত্াহার মনের কথা! তোমার কাছে ব্যক্ত করিতে 
'ন, সরলতার দোহাই দিয়! তুমি যদি তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ কর, তাহাতে 
রান্তরে উক্ত ব্যক্তির সর্বনাশ সাধন করা হইবে । গোপনীয় বিষয় যদি দ্বণ্য হয়, 

তাহা কদাচ শ্রবণ করিবে না। আর এক কথা, সংসার শঠ ও প্রবঞ্চকে পূর্ণ । 

নাং তোমার সরলতার স্থযোগ গ্রহণ করিয়া তোমার অনিষ্ট করিতে না পারে, সে 

যেও তোমাকে তুল্যরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কাজেই সরলচিত্তা হইতে গেলে 
হিনতাঁর পরিবর্তে সচতুরা ও তীক্ষ-বুদ্ধিসম্পন্ত) হইতে হইবে । নতুবা অনেক 
দের সম্ভাবনা । 

গাস্তীরয্য 
অনেক সংসারে দেখা যায__-এমন এক একটা কর্থ৷ বা গৃহিণী আছেন যাহাকে 

খবামাত্র বাড়ীশ্তত্ষ লোক এমন কি পাড়ার বা গ্রামস্থ অনেক লোক ত্রস্ত হইয়া 
7৮ তীহার কাছে মাথ! যেন আপনিই নত হইয়া! পড়ে । অথচ তাঁহাকে কখনও 

হাকেও তাড়না বা পীড়ন করিতে দেখা যায় না। আবার এমনও হয়, হয়ত 
ৰ অসাঁক্ষাতে অনেকেই তাহার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে জল্পনা-কল্পনা! করে, কিন্তু সেই 
ত্রে তিনি তাহার সদাপ্রফুল্ল মু্তি লইয়া যেমনই উপস্থিত হন, অমনি সকলে গলিয়। 
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যায়। কেন এমন হয়? আমাদের আলোচ্য বিষয় গাভভীধ্য বা “বাশ” যে ইহার একমা 
কারণ ইহাই আমাদের বিশ্বীস। 

এখন দেখিতে হইবে, কি কি বিশিষ্ট গুণ থাকিলে এ সম্মান লাঁভ কর যায 

গম্ভীর প্রকৃতির লোকের চবরিন্ত্র আলোচন করিলে দেখ! যায়, ইহার! স্বভাবতঃ বি 

ধৈর্য্যশীল। আঁপদ-বিপদে, সম্পদ-উত্সবে, অথবা কলহ-বিবাদে ইহারা অন্যায় বিচ 
করেন না, বা অযৌক্তিক কথা বলেন না। কারণ ইহার! হ্বল্পভাঁধী ও মিষ্টভাষ 
সাঁধারণেব ন্ায় কোন বিষয়ে অযাচিতভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করেন না 

কোনও বিষয়ে মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন না । যখন ইহাদের কোন বিষয়ে মতা 
প্রকাশ বা মীমাংসার আবশ্যক হয় তখন ইহার! স্বতাঁবন্থলত মিষ্ট কথায় ও ধীরত 
সকল বিষয়ের এবূপ মীমাংস1 করেন যে, বাদী-প্রতিবার্দী কোন পক্ষই অসন্তুষ্ট হন 2 

ইাবা কষ্টসহিষ্ুঃ। অন্তের বিপদে বা উত্সবে আপনাদের দৈহিক স্থখ তুচ্ছ কা 
প্রাণপণ যত্বে ও প্রসন্ন মনে ভীহার! কার্ধ্যোদ্বীর করিয়া থাকেন। ইহারা স্বতা' 
স্সেহশীল। ইহাদের মিষ্ট বাক্য শোকে সাত্বনা দিতে, বিপদে উৎসাহ দিতে স' 

সক্ষম | ইহারা অতি সহজেই মনের ভাব বুঝিতে পারেন এবং লো 
মন বুঝিয়া তদন্তরূপ ব্যবহারেই তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া থাকেন। আপনা 
স্থখ এশ্বর্য বা! অভাব-অভিযোগের বিষয় কাপি আলোচনা করেন না। । 

তাভাদেন কাছে যাইলে তাঁহার সর্বাঙ্গীণ কুশল পুঙ্থানুপুত্খরূপে জিজ্ঞাসা করেন 

তাহার দুঃখের বিষয় গুলিতে সহান্থভৃতি ও স্থখের বিষয়গুলিতে আনন্দ প্র 

করেন। বড় গাছ যেমন বড় ঝড় সয়, তেমনি ইহারা সংসার-অরণ্যে বনম্পত্তি 
দুঃখ-শোকের অনেক আঘাত নীরবে সহ করেন। গাম্ভীষ্যপূর্ণ গু 

গুটিকয়েক গুণের উল্লেখ করিলাম । সংসারকে স্থুখের ও শাস্তির স্থল ক' 

হইলে এসব গুণের অধিকারিণী না হইলে চলিবে কেন? আমরা আশা: 

সংসারজীবনের আবস্ত হইতে প্রত্যেক পুরমহিল| উক্ত গুণে গুণবতী হইতে প্রা' 
চেষ্টা করিবেন । 

পি, 



আত্ম-সন্তোষ 

রোগ যেমন স্বভাঁব্তঃ সারিবার মুখে না আসিলে কেবলমাত্র গুঁষধ প্রয়োগে 

কিছুতেই সারে না, অনেক কঠিন ব্যাধি আবার বিন] গুঁষধে সাবিতে দেখা যাঁষ, 
মালুষেরও আত্ম-সন্তোষ বা মনের স্থখ আপনা হইতে লাভ না করিপে কেব্লমাত্র 

উপাদানসংগ্রহে বা ভোগ্যবস্তর লাভে কখনই গ্রাঞ্ত হওয়া! যায় না। আত্ম-স্ন্তোষশীল 

ব্যক্তির মনের স্থখ সহম্র অভাবের ভিতরও সমভাবে বিবাজ করিতে থাকে । এই 
পৃথিবীতে কামনারও শেষ নাই, বাঁসনারও শেষ নাই। যিনি যত ভোগ্যবস্ত 

পাইবেন তাহাতে তীহাঁর তৃপ্তি না হইয়া বরং আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; রাঁজ- 

মহি ষীকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, শুনিবে তাঁহার সেই অতুল এশ্বর্যেও তৃপ্তিলাভ 
হইতেছে না। স্বৃতরাং দেখা যাইতেছে, ভোগ্যবস্তনীভেই কোনক্রমে মনের স্থখলাভ 

হইতে পাঁরে না। এশ্বর্য-সম্পদ্ লাভে প্রা সকল লোকেরই আকাক্ষা 
দেখা যাঁয়, তাই বলিয়া উহাই জীবনের প্ররুত স্থখলাভের পন্থা নহে; ওটা আমাদে? 
মনের বিকার মাত্ত্র। 

তোমার ম্বামী এক শত টাকা উপাজ্জন কবেন, তুমি তাহাতে স্থথী হইতে 

পারিতেছ না; ভাবিতেছ, পাঁচ শত টাকা উপার্জন কবিলে তোমার স্থখ হয়। কিন্ত 

পাঁচ শত টাক। উপার্জনশীল স্বামীর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কিয়। দেখ, তিনিও তাহাতে 

সখী হইতে পারিতেছেন না; তিনি হাজার টাকার জন্য লালাম়িত। আবাখ দরিদ্রেব 

গৃহিণী তোমার এশ্বর্যের ঈর্ধ্যা করিতেছেন। জগতে এই ভাব বরাঁবর চলিয়া 

আসিতেছে । কোন দিন যে ইহার ব্যতিক্রম হইবে, এরূপ বোধ হয় না। খাওয়া বল, 

পরা বল, অলঙ্কার বল, অদ্রালিক। বল, সবই ত বাঁচার জন্য কিন্তু ভোগবিলাসের জন্য 
ত বাঁচা নহে, জীবনের উদ্দেশ্টুও তাহা নয়। জীবনধারণ কবিতে গেলে যাহা একান্ত 

দরকার, তাহ! পাইলেই যথেষ্ট হইল মনে করা উচিত । কারণ, আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, 
শাক-ভাভ খাইয়া! দরিদ্রেরা বাচে, আবার পোলাঁও-কালিয়৷ খাইয়াও বড়লোকের! 
বাচে। তাহাতে দুঃখ বা কষ্ট করা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল। উহাতে কিছুই আসে 
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যায় না। বরং এই্বর্্য বেশী হইলে লোক সাধারণতঃ তাহাতে উন্মত্ত হইয়া পড়ে; 
তাহাঁতে তাহার ক্ষতি বৈ লাভ হয় না। 

জগতে বিগ্ভায়, গৌরবে ও মহিমায় ধাহাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে প্রায় সকলেই দরিদ্রের সন্তান । অর্থহীনতা বা অভাব তাঁহাদের উন্নতির কিছুই 

ক্ষতি কবিতে পারে নাই ; বরং তাঁহাদের মাঁুষ হইবার পক্ষে সহাঁয়তাঁই করিয়াছে। 

ন্নেহময় ভগবান্ সমদশাঁ, তিনি তবীহার করুণা সকল সন্তানের উপর তুল্যরূপে বন্টন 
করিয়া দিয়াছেন এবং দেহ ধারণ করিতে যাহা একান্ত প্রয়োজন, তাহা হইতে কাহাকেও 
বঞ্চিত করেন নাই। 

উদ্দাহরণশ্বরূপ একটা কথা বলিতেছি__বাতাস আমাদের প্রাণম্বর্ূপ ; তাহা 

আমরা সকলে তুল্যরূপেই পাই। বর্তমান যুগে ইলেকট্রিক ফ্যানের হাওয়া না 

পাইলে আমাদের মন খু তখুঁত করে সত্য, কিন্তু ভাঁবিয়! দেখ দেখি ভগবৎ্প্রদত্ত বায়ু 
অপেক্ষা সেকি বেশী তৃপ্তিকর? নির্মল জল অভাবে আমর! কয় দিন বাঁচিতে পারি ? 

শত সহম্র শোতশ্থিনীর সুপেয় ক্ষীরধারা কি আমাদের সকলের তুল্য ভোগ্য নহে? 
কল বা ফোয়ারার জল কি এত মিষ্ট? দেহধারণ করিতে হইলে আহারের প্রয়োজন 

সন্দেহ নাই 3 ক্ষীর, সর, নবনী-ভোগে ধনীরা যে স্থখ-লাভ করেন, শাক-ভাত খাইয়া 

দরিদ্রের সে তৃপ্তি হয় নাকি? দরিদ্রের দেহ কি ত্বস্থ থাকে না? নিদ্রা দেহধারণের 
জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, সে স্থখ হইতে ভগবান্ ত কোন দরিদ্রকে বঞ্চিত করেন 

নাই। ববং আত্ম-সন্তোষশীল এ্বরধযচিস্তাহীন দরিদ্রেরাই সে তৃপ্তি পূর্ণমান্রা; 
উপভোগ করে। 

অর্থহীন'তা ও অর্থপ্রাচুর্ধ্যের মধ্যে বাস্তবিকই আমরা বিশেষ কোন পার্থক 

দেখিতে পাই না। কোন অর্থবান্ ব্যক্তি কি জগতের রোগ, শোক, জরা, বার্ধক্য ও 
মৃত্যুব হস্ত হইতে অর্থবলে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন ? এ যন্ত্রণা! দরবিদ্রেরও যেমন 

ধনীর তেন । তবে আমরা যে “হাউ-মাউ' করি, মেটা মোহ ও আমাদের মনের 

ভূল। জটাবন্কনধারী আর্ধ্যখষি এবং ভূষণহীন! আর্ধ্যরমণীগণের স্বচ্ছন্দবনজাত ফল 

মূল-আহারে, কুটারবাঁসে বা পত্রশয্যায় শয়নে মনের স্থথের বা মন্ুঘ্যত্বলাতের বিন্দুমান 

ব্যাঘাত ঘটে নাই। আধ্যযুগ ছাড়িয়া দিলেও, এই দে্দিনের কথা, নিষ্ঠাবান্ পরম 
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গত বুনো রামনাথ তাহার পুণ্যবতী পত্বীপ্র প্রদন্ত তেঁতুল পাতার ঝোল খাইয়া 
সানন্দে বলিয়াছিলেন, “যাহার বাড়ীতে এমন অমৃত বৃক্ষ এবং যাহার স্ত্রী এমন 

7পাচিক।, তাহার বাড়ীতে খান্যের অভাব আনার কিন্ধপে হইতে পারে ?” মহারাজ 
চঞ্চচন্দ্র তীহাঁর গ্রাসাচ্ছাদন উপযোগী ভূমিদান করিবাপ অভিপ্রারে একদিন তাহাকে 

নভায় লইয়া যাঁন, কিন্ত স্বভাঁবসন্কঙ্ সদাঁনন্দ মহাপুকুপ কৌন সাংসারিক অভাবই 

গ্রাপন করিতে সমর্থ হইলেন না; কেনলমাত্র জীবেব আত্যন্তিক দুঃখেন বিষয় লইঘ়াই 
মালোচনা করিতে লাগিলেন । 

স্থথ বা আনন্দ লোকের মনে, দ্রব্যে নহে; যদি দ্রব্যে হইত, তাহা হইলে 
গকশেই একই জিনিষ বা একপ্রকার জিনিষই ভালবাদিত | তুমি পিয়াজেব গন্ধে 
মস্থিব হইয়া পড়, আর একজন আনন্দে তাহা আহাৰ করে। পৌন্দর্যাজ্ঞানী তুমি 
যে সন্দর পুষ্প সাদরে সোহাগের সহিত বক্ষে ধারণ কর, শশ্তকামী কলুষক অনায়াসে 

শহাস ক্ষেত্র হইতে সেই পুষ্পবৃক্ষকে আনঞ্জনার ন্যাঁয় উৎপাটন কবে । এখন ভাবিয়া 

দেখ দেখি সৌন্দর্য্য সেই পুষ্পে না তোমাব মনে? স্ততবাং যাহা কিছু সুখ এবং যাহা 

কিছু চু সবই আমাদের নিজেদের মনের ধর্ম । আমবা ইচ্ছা করিলেই স্খী হইতে 
পাঁঠি, আবার ইচ্ছান্রমাবেই দুঃখের ভাগী হই । জগতে মঙ্গলমর বিবাতার বিধানে 
হ) হইবাঁব তাহা হইবেই, তুমি আমি কেহই তাহ রোধ কবিতে পাবিব না। 

হাতে অসন্ধষ্ট বা কুষ্ট হইয়া “গেলুম-গেছি' বলিদা আমবা দু-খের মাত্রই বৃদ্ধি 

পিয়া থাকি! 

একভাবে দেখিতে গেলে জগতে প্ররুতপক্ষে সকলেই সমান সুখ-ছুঃখভাগী | 
'জা এও প্রজায়, ধনী ও দরিদ্রে কিছুমাজ্্ গ্রভেদ নাই । এ জগতে যদি একজন রাঁজা 

কেন ত সকলেই রাঁজ1, আর একজন দরিছ থাকিলে সকলেই দরিদ্র । কথাটী একটু 

ঠাস করিয়া বুঝাইয়া বলা দরকার । মনে কর একজন রাজা, এখন দেখ তাহার 
জশক্তি ও এশা কিকি? প্রথমতঃ, রাজীর অনেক প্রজা! আছে, অনেক কলাণ- 
শামী ব্যক্তিও আছেন ; তিনি স্বাধীন, তাহার আদেশ লোকে দেবাদেশের মতন পালন 

রে, তিনি বরেণা, সকলে তাহাকে শ্রেষ্ঠত1 দন করে ; মোটামূট এই লইয়াই তিনি 
জা) এবং সেই সম্মানে সম্মানিত স্বামীর স্ত্রী বাজমহিধী আখা' পাইয়া থাকেন । 
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এখন একজন তোমার বা আমার মৃত সাধারণ লোক লইয়া আলোচনা কর 

দেখ! যাক্ সাধারণ রাজারাণীর যে যে সম্পদ, যে যে শক্তি আছে, আমার তোমা: 
মত গৃহস্থ রাজারাণীর সেই সেই সম্পদ, সেই সেই শক্তি আছে কিনা । পূর্বো 

রাজা বা রাঁজমহিষীর লক্ষ বা কোটি প্রজ! বা প্রতিপাঁল্য ; তোমার বা আমা, 

না হয় ছুটি কি পাঁচটি । তিনি যেমন প্রজাদের দণ্ডসুণ্ডের কর্তা, তৃমি বা আমি বি 

আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের একমাত্র হর্থা-কর্তা নহি? একজনও কি আমাদে' 

মুখাপেক্ষী নাই? রাজার সহস্র দাসদাসী সেবারত; তোমার আমার কি এরটী' 
ন্মেহপুত্বলিক1 পুত্র-কন্তা, ভ্রাতা-ভগিনী আন্তরিক যত্বে সেবা করে না? রাজা 

কল্যাণকামনাঁয় লক্ষ প্রজা মঙ্গল উৎসব করে সত্য, কিন্ত ভাবিয়া দেখ দেখি 

তোমার দরিদ্র স্বামী জীবিকাজ্জনে যখন বিপদ্সন্কুলপথে যান, তখন তুমি * 
তোমার পরিবারস্থ প্রতিপাল্য নকলে আর্তশ্বরে কায়মনোবাক্যে তাহার কল্যা' 

কামনা কর কিনা? যদি ইন্দ্র-চন্দ্রবারুবরুণ পাত হইয়া যায়, তোমার নি 

সেদিকে লক্ষ্য থাকে? একমাত্র সেই দরিদ্র স্বামীর মঙ্গল-_তীহার সর্ববাঙ্গীণ কুশল 

তাহার নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্তন_-তোমার কি তখন একমাত্র কাম্য হইঘ়া উে 

না? জগতে এমন কি কেহ আছে, যাহাঁর জন্য তোমার স্বামী অপেক্ষা মন অধিব 

চঞ্চল হয়? রাজারাণী তাহাদের রাজ্যের মধ্যে স্বাধীন সত্য, তুমি বা আমি বি 

আমাদের ক্ষুত্র সংসারে পর্ণকুটীর মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করি ন! 
চিরদুঃখপীড়িতা কাঙ্গালিনী জননীর প্রাণপুত্তলি পুত্রের প্রতি যে ্বগীয় স্নেহ 

অযৃতময় টান, এহশ্বর্ধ্যের প্রভাবে, শক্তির শাসনে রাজ! কি প্রজার নিকট তদপেন্ম 

অধিক স্েহভাঁজন হইতে সমর্থ হন? সুতরাং এ কথা আমরা স্পদ্ধ|! করিয়া বলিতে 

পারি, নিজের গৃহে স্বজনমধ্যে সকলেই সমান রাজসম্মান লাভ করিয়া! থাকেন । 

আমাদের সাধারণ মন:কষ্ট যে ঈর্ধ্যাসভূত ও মানসিক দুর্বলতার পরিায়ক 

আর দুই-একটা কথা বলিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তোমার সন্তান যর 
কুৎসিত হয়, কৈ তাহাকে ফেলিয়া অন্যের রূপবান্ শিশুকে কোলে লইয়া তুল্যন্সে, 
ত আদর করিতে পার ন1? তবে কেন পরের মূল্যবান্ স্বর্ণবলয় দেখিয়! আপনা 

দরিদ্র স্বাসিপ্রদত্ত শাখাসিন্দুরে সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে না? নিজের কৃষ্ণ 
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আত্ম-সন্ভকোষ 

চখসিত অঙুলিতে অন্গুরীয় ধারণ না করিয়৷ অন্যের স্থুগঠিত স্থঠাম অঙ্গুলিতে 
পরাইবার জন্য ত পাগল হও না! তবে কেন পরের স্থধাধবল অট্রালিকা দেখিয়া 

নিজের পর্ণকুটার পাঁনে দৃষ্টিপাত করিতে তোমার প্রাণ কাদিয়! উঠে? ভগবান্ 
য়া করিয়া তোমাকে যাহা দিয়াছেন, সে-ই তোমার সখের, সে-ই তোমার 

মাদরের। পরের স্থখ, পরের এশ্বরধ্য দেখিয়া নিজের প্রাণকে অস্থির করিও না। 

সীন্র্ষের জন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন ; সে সৌনদর্ধ্-লাভের জন্য তোমার প্রাণ 
যাকুল হইতে পারে? কিন্তু তোমার শুধু সেই সৌন্দ্ধ্য-লাভই উদ্দেশ্য হুইলে, 
চমিও অরুেশে কাননস্থলভ স্থন্দর কুন্থমে তোমার দেহ আবৃত করিতে পার। বল 

দথি একটি ফুলের যে স্বভাবসৌন্দর্ধ্য, সহস্র শিল্পী লক্ষ মুদ্র। ব্যয়েকি দে সৌন্দর্ধয 
ষ্টি করিতে পারে? একটা সঙ্ভংপ্রন্ফুটিত পুষ্পমালা বক্ষঃ ও গ্রীবাদেশকে যে 
'শাভায় শোভিত করে, জগতে কোন মূল্যবান অলঙ্কার কি তাহা করিতে সমর্থ 

র? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অলঙ্কার আমাদের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য নহে, 
আমাদের এরশ্বর্ধ্যগর্্বের জন্য । এই রশ্বর্ধ্যগর্বব সাধারণতঃ পরশ্রীকাতরতা 

তে উৎপন্ন হয়। সংসাবধশ্ম পালন কর] তোমার নারীজীবনের লক্ষ, তাহার 

ম্পাদনেই তোমার তৃপ্ি। ভোগ-বিলাস ত তোমার জীবনের ব্রত নহে। 
দারিদ্রযপীড়িত দেশে শত অভাবের মধ্যে আমাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে 

ইবে। হিংসা-প্রণোদিত হইয়া সকল বিষয়েই অসন্তোষ কৃষ্টি করিয়া সংসার- 

পীবনকে বিষময় করিয়া তোলা আদর্শ গৃহিণীর কর্তব্য নহে। তোমরা ইচ্ছ! 

বিলে আত্ম-সন্তোষ দ্বারা গৃহের শত অভাব, সহশ্র অনটনকে আত্মতৃপ্তির 

মৃতধারায় মধুময় করিয়া তুলিতে পার; নিজেরাঁও চিরন্থথিনী ও ধন্যা হইতে 

[ীর, তোমাদের স্বামী এবং পরিজনবর্গও পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারেন । 
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অর্থ-সম্পদের সদ্যবহার 

মণি, মুক্তা, হীরক, প্রবাল গ্রভৃতি রত্ব; স্বর্ণ-বৌপ্যের পাত্র ও অলঙ্কার, কাংস্ 
তাত্র ও পিত্তলাদির দ্রব্যসমূহ এবং বসন-ভূষণাদি পদার্থ-সমুদয় অথসম্পদ্কূণে 

পরিগণিত। এই অর্থসম্পদ্ সকল গৃহস্তেরই অল্প-বিষ্তর কিছু না কিছু আছে। কি 

উহার যথাযথ ব্যবহার না জানায় অনেকে দুর্দিশাগ্রস্ত ও বিপদীপন্ন হইয়া থাকেন 

উহার রক্ষা এবং নিয়মিত ব্যবহার দ্বারা! যেমন স্ুখশান্তি পাওয়! যায়, তেমনই 

অযথা ব্যবহারে দারিদ্র্য এবং বিপদকে ডাকিয়া আনা হয়, স্থতরাং অর্থ-ব্যবহারনীঘি 
শিক্ষা করা সকলেবই প্রয়োজন । নংসারে সকলেই সমান অর্থ উপার্জনক্ষম হইতে 

পারে না) এ অবস্থায় প্রত্যেকেরই স্ব স্থ অবস্থায় সন্থষ্ট থাকিয়। মিতব্যয়িতা দ্বাব 

সংসার পরিচালনা করা উচিত । লক্ষপতি হইলেও অমিতব্যয়ী ব্যক্তিকে পরিণাটে 

অবশ্যই দুঃখভোগ করিতে হয়। এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা আমাদের মাতৃস্থানীয 

গৃহলক্জ্রীগণেন্ই প্বশেষদপে অবহিত হওয়া কর্তব্য । তীহারা যদি মিতব্যয়িতা 

সহকারে উহ্হার পরিচালনা না করেন) তবে সে সংসার কখনই স্থখের হইতে পা 

না। অনেক মংলারে এরূপ দেখ। যায় ঘে, পয়সার অভাবে হয়ত ছেলেরা পড়িবা' 

বই যথাসময়ে সংগ্রভ করিতে ন1 পালায় পড়াশুনার যথেষ্ঠ ক্ষতি হইতেছে, অথ. 

এদিকে আলতা, চিরুণী, পমেটম প্রভৃতি প্রপাধন দ্রব্য, সাবান ও এসেন্স প্রভৃতি 

বিলাসিতার উপকরণের কোন কিছুই অভাব ঘটে না, বণঞ্চ একপ্রকাব নিঃশে। 

হইতে না হইতেই অন্য প্রকার আমদানী হয়। এইরূপ অর্থের অপব্যবহারের ফট 

দ'পমরে কা বিপদ্তআপদে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে গৃহস্থকে খণগ্রস্ত হইতে 
হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অনাবশ্তক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের প্রাচ্ধ্য এত অধিব 
বে, প্রলুব্ধ দন্টা-তঞ্কর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৃহস্থকে সর্বস্থান্ত হইতে হয়। এমন বি 
প্রাণরক্ষাও ঢর্ঘট হইবা পড়ে ; জননীগণ ইহা বুঝেন পা যে, সময়ে অথ সঞ্চয় ন' 

করায় প্রাণাপেক্ষা প্রি পুল্র-কন্তার রোগাদিতে সুচিকি্নার অভাবে অকালে তাহা 

দিগকে হারাইতে হয়। মধ্যবিকের সংসারে এইকূপ ঘটনা বিরল নহে। গৃহিণীকে 
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আমোদস্প্রমোদ 

সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, স্বামী-পুভ্রের উপাঞ্জনশক্তি চিরদিন সমান থাকিবে 
না। উপার্জনের অনুপাতে সাংসারিক অবশ্যকর্তব্য ব্যয় নির্বাহ করিয়া ছুঃসময়ের 

জন্য যথাসাধ্য সঞ্চয় করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। মিতব্যয় করিতে হইবে বলিয়া 

একেবারে কপণতাঁও ভাল নহে। অমিতব্যয়িতা এবং কৃপণতা তুল্যবূপেই দৌধাবহ । 

শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, “উপাঞ্জিত অর্থের অর্ধেক নিজের এবং পোস্ঠবর্গের 

প্রতিপালনার্থ ব্যয় করিবে, চারিভাগের একভাগ দানা সৎকার্য্যে নিয়োগ করিবে 

এবং অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ ছুঃসময়ের জন্য সঞ্চয় করিবে ।” শাস্ত্রের এই নির্দেশ ও 
মত স্ুুচিস্তিত। আমর! যদি এই মতানুবন্বী হইয়া চলি, তবে আমাদিগকে বিপন্ন 

হইতে হইবে না ইহা স্থনিশ্চিত। আমাদের মাতৃস্থানীয়৷ গৃহিণীগণ শান্তর-নির্দি 

পথে সংসার পরিচালন করিলে ত্ীহাদের সংসারে অভাবজনিত দুঃখের -লেশমাত্রও 

থাকিবে না ইহাতে সন্দেহ নাই । 

আমোদ-প্রমোদ 

কর্খক্লান্তসংসারে মধ্যে মধ্যে আমোদ-প্রমোদেরও অনুষ্ঠান আবশ্তক | আমোদ- 
প্রমোদের উদ্দেশ্ত-_-আনন্দলাভ। ভগবান স্বয়ং আনন্দময় বলিয়া তাহার সন্ত'নকুলও 

মনন্দ পাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে ; ইহা অস্বাভাবিক নহে । কিন্তু এই আননা- 

নাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আমোদ-প্রমোদ যাহাতে সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ হয়, তৎ- 

প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত। যে আমোদ-প্রমোদ স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভ্রাতা- 
তগিনী একত্র বসিয়া উপভোগ করিতে পারে, তাহাই বিশ্তদ্ধ এবং বাঞ্ছনীয় । পূর্বের 
মামাদেব দেশে কুস্তি, লাঠিখেলা, যাদুক্রীড়া, তরজা, কবির গান প্রভৃতি নানাপ্রকার 
বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদদের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ- 

ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করিত এবং সমীনভাবে আনন্দ উপভোগ করিত; 
এতদ্যাতীত দোল, ছূর্গোৎ্সব প্রভৃতি গৃহস্থের অনুষ্ঠিত পুজা-পার্বণাঁদি উৎ্সবেও 
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ভারতের নারী 

আপামর সকলেই যোগদান করিয়া প্রচুর আনন্দ পাইত। এই সমস্ত উৎসবে 
হধ্যে যাত্রাও হইত ; যাল্তায় সঙ্গীত ও গান উভয়ের ব্যবস্থা থাকাঁয় উহা অধিকত 

আনন্দ বদ্ধন করিয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিত। পরন্ত এই সমস্ত আমোদ 
প্রমোদের মধ্যে শিক্ষার উপাদানও যথেষ্ট ছিল। অধুনা বিকৃত শিক্ষার ফলে কচি 
বৈচিন্রাহেতু পূর্বোক্ত বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমৌদ নির্বালিতপ্রায়। ছুই-এক স্থলে কচি' 
ইহা দেখ! যাইলেও তাহাঁও অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ; যাত্রার স্থান থিয়েটার 

বায়স্কোপ অধিকার করিয়াছে । এখন আমব] রাত্রি জাগবণ করিয়া কষ্টোপাঞ্জিং 

অর্থের বিনিময়ে ধিষেটার-বারক্ষৌোপেব নেশার অত্যন্ত হইতেছি। পূর্ববে পৌরাঁণিব 
প্রসঙ্গপূর্ণ যাত্রা দেখিয়া পাপে ভীতি এবং ধশ্মে আসক্কি জন্সিত ; বর্তমান থিয়েটার 

বায়স্কোপের কলুষিত চিত্রদর্শনে অসংযমের মাত্র৷ বদ্ধিত হইয়া! থাকে । আমর 
অমৃতভ্রমে স্বয়ং হলাহল পান করিতেছি । ইহ] অপেক্ষা! মূর্খতার পরিচায়ক আ' 
কি হইতে পারে? আজকাল ছুটির দিনে থিয়েটার-বায়স্কোপ গৃহের সম্মুখের পং 

দর্শনার্থী নরনারীগণেব দ্বারা এমন অবরুদ্ধ হয় যে, সময়ে সময়ে এ পথ অতিত্রঃ 
কর] দুর্ঘট তইয়| পড়ে; অনেক কলুধিতচিত্ত পুরুষ স্ত্রী-পরিচয় দিয়া বারবনিতাকে 
স্ঙ্ষে লইয়া এই সব আমোঁদের জন্য উপস্থিত হয় । এজন্য এই সব স্থানে যত কঃ 

যাঁওয়া যায়, তাহার প্রতি পক্ষ্য রাখা আবশ্তক। সঙ্গীতাদির দ্বার! আনন্দ উপতো? 
করিতে হইলে নিজ গৃহে পুত্র-কন্তাদিগকে লইয়1 ধর্ববিষয়ক সঙ্গীত চচ্চা করাই 

উচিত। ইহাতে চিত্রের মাপিন্য দৃব হইয়া অনির্ব্বচনীয় শাপ্তির উদয় হইবে। ফলত 
প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াঁকৌতুক, ধর্মববিষয়ক সঙ্গীত, পৃজা-পার্ববশ, বিবাহ 
প্রভৃতিই বিশুদ্ধ আমোদ-গ্রমোদ | 



একান্নবন্তিত! 

হিন্দুর সংসার-জীবনে যতগুলি প্রথা আছে, তাহার মধ্যে একাননবন্তিতা বা 
একপরিবারস্থ হইয়া! জীবনষাপন-প্রণালী যে কত শাস্তির ন্ষিয় তাহ] চিন্ত! করিলে 
হদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। ভ্রাতায় ভ্রাতায় একলঙ্গে, একযোগে, এক চিন্তা ও এক 

উদ্দেশ্ লইয়া! সংসার করায় যে কত সুখ, কত শান্তি, কত সুবিধা ও কত তৃষ্ি তাহ 
ধাহারা উপভোগ করিয়াছেন, তাহারা কখন পৃথক হইবাঁণ কর্পনাও মনে আনিতে 

পারেন না। অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা চলিয়া 
আঁসিতেছে। প্রাচীনকালে এমন কি এক গোত্রস্থ সকল জ্ঞাতি একনঙ্গে ও একান্নবন্তী 
হইয়া বাস করিতেন। ইহাতে যে কেবল আঘিক স্থৃবিধ! হয়, তাহা নহে; ভ্রাতান 

দ্াতায়, আত্মীয়-স্বজনে যে মপুর তাঁব, যে পবিত্র প্রীতির সন্বন্ধ, তাহা চিরদিন অক্ষ 
বাকে, এবং একই চিন্তা ও উদ্দেশ্ের বশবন্তী থাকায় দ্বেষ-হিংসা হৃদরে স্থান পাঁয় 

ন1, পরমানন্দে সংসারযাজ্রা নির্বাহ হয় । 

ঘুঃখের বিষয় আমরা আজকাল পীঁশ্ান্ত্য জাতির সংশ্রবে আসিয়া তাহাদিগের 

খ্পরতা ও ব্যক্তিগত হখসগ্ভোগের পক্ষপাঁতিতা দেখিয়া আমাদের পূর্বপ্রচলিত এই 

বত্র প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে বপিয়াছি। আপনার সুখ, আপনার সন্ত/নের 

চ্ন্দ্য ও আপনার স্ত্রীর মনস্তষ্ট লইয়াই আমবা বাতিব্যস্ত হইয়া পড়িনাছি। এই 

[পাতমধুর ক্ষণিক সথখলাভের আশাধ আমরা আমাদের স্থাধী বাবস্থার উচ্ছেদে 

ধন করিতে বসিয়াছি। আমরা এমনি অন্ধ যে, একবার চিন্তা কবিয়াও দেখি 

, কি সামান্ত বস্তলীভের জন্য সংসার-জীবনের কি অমূলা রত্ু বিসর্জন দিতেছি। 
[পনার স্থখ আমাদের কাছে এত বড় হইয়া উঠিয়াছে যে, আমরা স্বচ্ছন্দে মাঁতা- 

তা, সহোদর-সহোদরা, আত্মীয়-বন্ধু, জাঁতি-কুটুম্ব সকলের প্রীতির বাঁধন হেলায় 

নন করিতে কুষ্টিত হই না। শৈশবে যে কনিষ্ঠ সহোদরকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, 
[হারে-বিহারে, ক্রীড়ায়-ক্রন্দনে, স্থখে-ছুঃখে, আনন্দ-উতৎ্মবে যে আমার একমাত্র 
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প্রাণের সাথী ছিল, আজ স্বণ্য স্বার্থ ও অর্থের দাঁপ হইয়া তাহাকে দূর করিয়া দিতে 
লজ্জিত হইতেছি না। শুধু তাহ! করিয়াই ক্ষান্ত হই না; স্বভাবতঃ হিংসার বশবস্তী 
হইয়] স্থযোগ পাইলে অন্টের দ্বারাও তাহার সর্বনাশ করিতে কুন্তিত হই না। বিবাদ, 
মোকদমা, অনিষ্টচিন্তা আমাদের নিত্য সাথী হইয়া পড়িতেছে। এই একান্নবপ্তিতার 
অভাবে ও পরস্পরের হিংসায়, পরস্পরের প্রীতি দিন দিন লুগ্ধ হইতে বঙিয়াছে। 

আমাদের এরূপ আচবণ শুধু গ্রীতি নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সামাজিক 
চক্ষুণজ্জাও দূর করিয়া দিয়াছে। যে আচরণ অন্যে করিতেও লঙ্জিত হয়, আমর 
অক্লেশে সে ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের হৃদয়, আমাদের মন এমনি কণি। 
হইয়া গিয়াছে যে, অতুল এশ্বর্ধ্যবান্ হইয়াও নিরন্ন সহোদরের সাহাধ্য কর! দু 
থাকুক, তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেও দ্বিধা বোধ করি না। এই জীবন 
সঙ্কটের দিনে এই একান্নবন্কিতার উচ্ছেদে আমাদের সামাজিক অবস্থা যে কা 

শোচনীয় হইয়া! পড়িতেছে, তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। বর্তমা? 

যাহারা একত্রে আছেন, তাহাঁদিগের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন আপিয়াছে 

একপরিবা+স্থ হিন্কু পরিবারের সকল সম্পত্তি ও সকল বস্ততে সমান দাবী মহা 

মন্ত-প্রবর্তিত হইলেও, আজ তাহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। ধাহারা এক সংসা 

থাকেন, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাই, মাত্র আহারই একস্থলে হইয়া থাকে 
আবার তাহার ভিতরও কোন কোন স্থলে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অপর স্ুথ-স্বাচ্ছন 

সকলই স্বতস্ব। উপার্জনক্ষম কনিষ্ঠ, উপার্জনহীন জ্যোষ্ঠের উপর কর্তৃত্ব করি 

কৃষ্টিত নন; বধূদিগের মধ্যেও ঠিক সেই আচরণ । একই সংসারে থাকিয়া একজনে 
তরী অষ্টালঙ্কারে ভূষিতা, আর একজনের স্ত্রী জীর্ণবন্ত্র-পরিহিতা | কি বিষময় দৃঃ 
একজনের কন্যার বিবাহে দশ হাঁজার টাক] ব্যয় হইয়াছে, আর একজনের কণ্ 
বিখাহের জন্য ছুইশত টাঁকা সংগ্রহ হইতেছে না। একজনের পুত্রগণ প্রেগিডে 

কলেজে পড়ে, আর একজনের পুভ্রেব পাঠশালার বেতন জুটিতেছে না। স্থৃতর 
এ প্রকার একত্র থাকার পরস্পরের কোন প্রীতির বীধনই থাকিতে পারে দা 

আমাদের মনে হয়-পাখী উড়িতে না পারিয়া যেমন পোষ মানে, সেইব 
উপার্জনহীন ব্যক্তি বাধ্য হইয়া ধণবানের সহিত মিপিত থাকেন । তাহাদের এ 
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গৃহ-বিবাছ্ছ 

লন স্থখের নহে। অন্লাভাবে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আশায় সামগসিক 

[তিবন্ধন মাত্। কি কারণে দিন দিন এই উদার একান্নবর্তি-প্রথ! হাঁস পাইতেছে, 

হা আমর! পরপরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 

গৃহ-বিবাঁদ 

নানা কারণে আমাদের ঘরের বউ-ঝির মন দিন দিন দূর্বল ও স্বার্থপর হইয়! 
ডিতেছে। আবার আমরা অনেক সময়ে স্বার্থপর হইয়া! '্ীহাঁদিগকে সংশিক্ষা 

তে বিরত থাকি । এমনকি কখনও কখনও স্ত্রীর বশবর্তী হইয়া তাহাদিগের 

ন্যায় আচরণের প্রশ্রয় দিয়াও থাকি । আমাদের দুর্বলতা, শিক্ষার অভাব 
ভূতির সুযোগ পাইয়া! পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে, ঘর-ভাঙ্গানীর দল তাহাদের দ্বণা 
দেশ্ট সিদ্ধ করে। 

বেশ স্থখে-ম্বচ্ছন্দে সংসার চলিতেছে, পাড়াদরদী আসিয়া কহিলেন-_“আহ ! 
উমা, অনিল আমার এত টাক! রোজগার করে, কিন্ত আজও তোমার গায়ে 
কখানাও গয়না উঠেনি?” সরল! বধূ হাসিমুখে উত্তর করিলেন_-“কেমন ক'রে 
বে, ছোট খুড়ীমা! সংসারে অনেক খরচ, তাই কুলাইয়া উঠ! ভার।” “ওমা! 
চার আর কিসের খরচ, ভোর একটী ছেলে ও একটী মেয়ে বইতে! নয়? আর 

বটাকাগুলি ত ভূতভুঙ্ছি হচ্ছে। অনিল আমার একেলে ছেলের মত নয়, তাই 
ব্বন্থ দিয়ে ফকির হচ্ছে। কিন্তু বউমা, পরিণামের ভাবনা ত ভাবতে হয়। 

তুরের মুখে ছাই দিয়ে তোমারও পাঁচটা হ'তে চলল £ তাদের মুখের দিকে চাওয়া 

দরকার । তাঁর উপর লোকের সময়-অসময় আছে, শরীরের তদ্রাভদ্র আছে, 
ব দিক্ ভেবেচিস্তে সংসার কর্তে হয়। লোকে কথায় বলে-_-পরের বিড়াল খায়, 

[র বন পানে চায়। যতই কর না কেন, অসময়ে কিন্ত কেউ থাকবে না। অনিল 

| হয় আমার বড় ভাল মাধ, কিন্তু তুমি ত আমার ছেলেমানুষটী নও ; তুমিও 

ট ছাই কিছুই বুঝতে পার্ছ না? দেখ বউমা! তোমাকে বড় ভালবাসি বলেই 

কথাগুলি বল্লুম, পরে বুঝতে পার্বে কিরণ বামনীই ঠিক কথা বলেছিল।” 
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সরলা বধুর কাণে নন্দ এই যে বিষ ঢালিয়! দিয়া গেল, কালে তাহা অঙ্কুরি। 
ও বৃদ্দিপ্রাপ্ত হইয়া! শান্তিপূর্ণ সংসাঁরটাকে শ্বশানে পরিণত করিল। প্রথমে জা 

জায়, ক্রমে ননদিনী ও শাশুড়ীর সহিত খুটিনাটি আরস্ত হইতে চলিল। চক্ষুলজ্জা 

খাতিরে সংসারে থাকিয়া সহস! পৃথক্ হওয়। অসম্ভব হইয়া পড়িলে কেহ কিছুদিনে; 

জন্য পিত্রালয়ে গেলেন, কেহ বা সে স্থানে অস্বাস্থ্যের অছিল! করিয়া স্বামীর সহি; 

তাহার কর্খস্থলে বাসের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । 

সংসারে ঝগড়া-বিবাদ প্রথম প্রথম অতি সামান্য কারণ হইতেই শুরু হয 

আজ অমুকের ছেলে অমুককে মারিয়াছে, অমুক অমুকের বই ছিড়িয়া দিয়াছে 

বালকের এরূপ বাল্সুলভ ব্যাপার লইয়া মায় মায় ঝগড়া আরম্ভ করিলেন । আম" 

দেখিয়াছি, যে সময়ে উক্তরূপে ঝগড়া লইয়া উভয় মাতা! রণচণ্ডী-ুদ্তি ধারণ করিং 

থাকেন, ঠিক সেই সমঘেই কলহপরায়ণ শিশু ছুইটী গলা ধরাধরি করিয়া পরমাননে 

পুতুল খেলার বিভোর । স্থৃতরাং ইহাকে ঝগড়া কিরূপে বলি! ইহা স্বার্থ 
জ্রাতন্ত্রজনিত পরস্পরের প্রত্তি হিংসা ছাড়! আর কিছুই নহে। 

সকলে সাংসারিক কাজকম্ম কখন ও সমানভাবে করিতে পাবে না। কারণ, কে 

দুর্বল, কেহ বা সবল; কেহ বা কম্মনিপুণ, কেহ ব1 কশ্মকুশলতাহীন ; কাহারও 

পাচটা ছেলে-মেয়ে, কাহারও বা একটা । সুতরাং তুল্য অংশে বা তুল্যরূপে সক 
কার্য কেমন করিয়া সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে যদি পবস্পরের টান থাকে এবং সে 

প্রীতিতে ও উহার "ন্ুসার সারিয়া লন, তবেই সংসার নিব্িবাদদে চলিতে পারে 

তাহা না হইলে প্রতি পদে ঝগড়া, কিচকিচি আরম্ভ হয় এবং সংসার শী 

অশান্তিময় হইয়! উঠে । | 

ঝগড়া-বিবাদের মূলশ্তত্র “লাগালাগি”। সংসারে মানুষ মাত্রেরই অভা 
অভিযোগ, ভুল-ভ্রান্তি আছে। কাহারও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অপ্রিয় আচরণে কাহার 

মনে যদি আঘাত লাগে, তাহা হইলে ব্যথিত ব্যক্তি স্বভাবতঃ তাহার কষ্ট-লাঘখে 

জন্য কোন না কোন আত্মীয়ের নিকটে নিজের মনের দুঃখ প্রকাশ করেন। লো 

পরমাত্নীয়ের বিরুদ্ধেও এব্ধপ অভিযোগের কথা সময়ে সময়ে বলিতে বাধ্য হয়। 

তোমাকে একান্ত আপনার ভাবিয়া তাহার প্রাণের কথাটা তোমার নিকট বলি 
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গৃহ-বিবাড 

[ন্ প্রাণে তুমি সেই কথাটা অভিযুক্ত ব্যক্তিব নিকট লাগাইয়া দাও? লাগাইয়! 

ই বা কেমন করিয়া তাহার নিকট মুখ দেখাও? এ যে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা-- 

ঘ মহাপাপ ॥ যদি সংসারে এর কথাটী ওকে, ওর কথাটা একে না লাগাঁন হয়, 

ঠা হইলে সংসারের পনের আন1 বিবাদ কমিয়া যাঁয়। 

তাহার পর উপাজ্জনের কথা । কাহারও স্বামী হয়ত অধিক উপীঞজ্জন কেন, 

চাঁর৭ স্বামী হয়ত কম উপাঁঞ্জন করেন । কাজেই সংসারের খরচ প্রথমার স্বামীকে 

ক দ্বিতে হয়। তাহাতে যদি তিনি গর্ধিবতা হয়েন এবং ঝগড়ার্বাটির অছিলায় 

নম গ্লেপ করেন, তবে কতদিন আর তাহা সহ্য হয়? তাহার সে বিদ্রপের হাত 

ত বক্ষা পাইবার জন্য সংসার ভাঙ্গিতে হয় । পারিবারস্থ উপাঞ্জনশীল বাক্তি যদি 

শর না হন, তিনি যদি নিজের ও নিজের স্ত্রী-পুভ্রের স্রখ-স্বাচ্ছন্দা ও অলঙ্কার- 
ধোব স্বতন্থ বাবস্থ|! করিতে থাঁকেন, তবেই পরিবারস্ত অপর সকলের মনে আঘাত 

, এবং স্বভাবত: তীহার প্রতি দ্বণা ও হিংসা জন্মিঘা থাকে ; এইবপেই প্রতিনিয়ত 

1-বিবাঁদ আরস্ত হয় । 

মাজ তোমর। একান্নবন্ত্রী পরিবারের ভিতর থাকিয়া পরম্পর পরস্পরের প্রতি 
1 আচরণ করিতেছ ও ষে প্রকারে একজন অন্য জনকে পৃথক করিয়া দিতেছ তাহা 

শীমাদের সন্ভানগণের অগোচর থাঁকিতেছে না। বয়:প্রাপ্ত হইয়া তাহারা'ও 
্প আচরণ না করিবে কেন? এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমারই উপাজ্জনশীল 
বা মদি তোমারই উপাঞ্জনহীন পুক্রকে পৃথক করিয়া দেয়, তখন তোমার মনে 

প সাথা লাগে? জননী হইয়া, গৃহিণী হইয়া, সন্তানের প্রাণে অবহেলায় এ বিষ 

৪ ঢালিযা দিও না । ইভাঁতে তোমরাও জলিয়া মরিবে, সন্তানেরাও জলিয়! 

|| 

ক্ত প্রকার কলহ-বিবাঁহ নিবারণের উপায় কি? আমাদের মনে হয় ইহার একমাত্র 
গৃহিণীদেরই হাতে । গৃহিণীগণ যদি আত্মস্থখপরায়ণা না হন, তীহার। যদি স্বার্থ 

ব্যতিব্যস্ত না হন, তাহ1 হইলে সংসার-জীবনে এ সর্বনাশ ঘটিতে পারে না। 

রা যদি অন্যান্ত জায়ের হাতের তাগাবাল! গড়াইয়! দিয়া পরে নিজে তাগাবালা 

, তাহা হইলে সে সংসারে ঝগড়া-বিবাদ্দ ঘটিতে পারে না, সে সংসার অম্ুতময় 
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ভারতের নারী 

হয়। জননীগণ ! আধ্যবংশে আপনাদের জন্ম, হিন্দুর উচ্চ আসন আপনাদের জন্ব 

উসসিলাদেবী স্বীক্ষ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম, শ্ত্রীজাতির একমাত্র আশ্রয়, হ্বামী লক্ষ্মণ 

জ্যোষ্ঠ-ভ্রাতা ও জোষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূর সেবায় উত্নর্গ করিতে পারিয়াছেন, আর আপনা 
সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাদের স্বামীর তুচ্ছ উপাঞ্জনের অংশ দিতে পারিবে 

না? ধাহার স্বামী উপার্জনশীল, তাহার উপার্জনের অংশ পাঁচজনে উপভোগ করে, 

কি দুঃখের কথা? নারী-জীবনে ইহাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য । 
জননীগণ ! আপনারা ন্মেহময়ী জগদস্বার অংশভূতা, কেমন করিয়া আপন 

অপরের শিশু-সম্তানের উপর “ছুই দুই করবেন? আপনাদের দুর্বব্যবহারে হ 

নকুমার শিক কাতর নয়নে আপনাদের মুখের দিকে চায়, তখন কি আপনা 

মাতৃহৃদয়ে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে না? কেমন করিয়া অন্য শিশুকে বঞ্চিত ক 

আপন সন্তানের মূখে সুমিষ্ট খাঘ্ তুলিয়া! দেন? তীহারা যখন ক্ষুদ্ধ হৃদয়ে নি 
ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, তখন কি আপনার স্মেহভরা বুকখানি ফাঁটিয়া। যায় 
যদি ন| যায়, আপনাকে হিন্দুনারী কেমন করিয়া বলিব? কুম্তীদেবী যে অ 

সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য আপনার প্রাণপুত্রকে রাক্ষসের মুখে পাঠ 

ছিলেন। আপনার জা, ননদিনী ও সংসারস্থ অন্তান্ত পরিজন যে আপনার ত 

ত্বরূপা, সঙ্গীন্বরূপা ; কেমন করিগ্লা চক্ষুলজ্জা বিসঞ্জন দিয়া তাহাদের প্র 

বাক্য প্রয়োগ বা অসদাচরণ করিতে পারেন? আপনার স্থখ কি এতই 
সামান্য স্থুখের জন্য এই সকল আত্মীয়ের মনঃংপীড়া দিতে কি আপনাদের « 
বাধে না? এখন যে সামান্ত কার্যের অছিল! করিয়া তাহার্দের সহিত 
করিতেছেন, পৃথক হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক কাধ্যের ভার নিজের ঘা 
লইতে হইবে । তবে অনর্থক সোনার সংসার ছারখারে দেন কেন? সংসার 

গেলে নানারূপ স্থবিধা-অস্থবিধা নানাকার্যে মতের অমিল হইয়া থাকে সত্য 
সহ না করিলে চলিবে কেন? আপনারা যদি একটু ধৈর্ধ্য ধারণ করেন 
কষ্ট সহ করেন, একটু যদি পরের প্রতি স্সেহশীল! হয়েন, তাহা হইলে 
সাংসারিক বিবাদ-বিসম্বাদ সেই মূহূর্তেই দূর হইয়া যায়। পরম্পর হাসিয়া 
পরস্পরকে ভালবাসিয়! সংসার করিলে, সংসার আনন্দে পূর্ণ হয়, সংসারই 
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দ্রান প্রার্থীর প্রতি কর্তব্য 

ক্যান হয়, তখন সর্বববিধ কল্যাণ আপনিই আসে; তাহাতে আপনাদের জীবন ধন্ত 

হয় এবং পরিবারস্থ সকলে দবিদ্র হইলেও সুখে-শাস্তিতে কালাতিপাত করিতে 

পারেন। 

দানপ্রার্থার প্রতি কর্তব্য 

মানুষ যখন একাস্ত দুর্ঘশায় পতিত হয়, আর উপায়াস্তর দেখিতে পায় না, তখনই 
সে সাহায্য-প্রত্যাশায় প্রান্থিবূপে গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হয়। প্রত্যেক মানুষের 

একটা স্বাভাবিক লজ্জা আছে, যাহার জন্য সে সহজে ভিক্ষা করিতে চায় না। কিন্তু 

যখন মে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে পারে না, তখন জঠরজালার তাড়নে সমস্ত 

লজ্জ! বিসঞ্জন দিয়! একাস্ত কুন্টিতভাঁবে প্রার্ধিূপে দণ্ডায়মান হয়। এই অবস্থায়ও 
যখন সে তিক্ষালাতে অরুতকাধ্ধ্য হয়, তখন গভীর নৈরাশ্তটে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ 

হইয়া উঠে; দুঃখের আঁতিশয্যে অনেক সময় আত্মহত্যা পর্ধাস্ত করিয়া বসে। 

তাহাদের এই অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করিলে পাষাণ হৃদয়েও দয়ার উদ্রেক হয়। 

এই সব ছুর্ভাগা বন্তত:ই দয়ার পাত্র। কুললম্্বীগণ কদীচ ইহাদ্দিগকে বিমুখ করিবেন 
না। ভিক্ষকগণ অতি অল্লেই সন্তুষ্ট হয়। সামান্য কিছু পাইলেই ইহার দুই হাত 

তুলিয়া যে আশীর্বাদ করে তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। অন্ধ, খপ্জ, বৃদ্ধ, রোগী প্রভৃতিকে 
নারায়ণজ্ঞানে যথাসাধ্য সেবা করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্তব্য ; অন্যথায় ধশ্মলোপ হয়। 

আমাদের শাস্ত্রে গৃহস্থের জন্য প্রত্যহ দানধর্মের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেওয়া 
আছে। অপরাপর দান শক্তিতে না কুলাইলেও মুষি-ভিক্ষাদান ॥প্রত্যেক গৃহস্থেরই 

অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ম । পুকষগণ ভিক্ষুকের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলেও 

দয়াবতী পুরমহিলাগণের নিকট হইতে তাহার! প্রায়ই নিরাশ হয় না। অবশ্ত 

ছুই একস্থলে যে ইহার ব্যতিক্রম ন1 দেখা! যায়, তাহা নহে। দুঃখের বিষয় তীহার। 

ভুলিয়া যান যে, রমনী দয়ার সাক্ষাৎ গ্রতিমৃ্তি; নেহ-করুণার আধারপেই সৃষ্টবস্ত । 
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করুণাময় ভগবান্ হ্থষ্টিরক্ষার জন্যই পুরুষ অপেক্ষা তাহাদে হৃদয়ে দয়া- 

মমতার অধিক সমাবেশ করিয়াছেন। যিনি এই পবিভ্র দয়া-গুণের অধিকারিণী 

হইতে পারিলেন না, তাহাকে রমণীকুলের আদশস্থানীয়া বলিতে পারা যায় না। 

অবস্থা চিরদিন কাহারও সমানভাবে যায় না। আজ আমার দান করিবার ক্ষমতা 

আছে, কাল হয়ত ভিক্ষুক হইতে পারি, তখন আমার অবস্থা কি হইবে? এইব্প 

চিন্তা করিলে ভিক্ষুকের প্রতি সহানুভূতি স্বতুই উদ্দিত হয়। পুবললনাগণ যদি 

তীহাদের বিলাসিতার উপকরণ দুই একট কমাইয়াও অন্ততপক্ষে কিছু কিছু 
দরিদ্পোষণে মনোযোগ করেন, তবে 'অপব্যয় ঘটে না এবং গৃহস্থের ধন্ম ও রক্ষিত হয়। 

পাশ্চাত্ত্য দেশে ভিক্ষকগণের পোধণের ব্যবস্থা সরকারই করিয়া থাকেন, আমাদের 

দেশে তাদৃশ কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যাপক ব্যবস্থা নাই। সুতরাং আমাদিগকেই এ 
বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। পাশ্চাত্তযভাবের অন্ধ অনুকরণে আমরা এখন সনাতন 

আতিথ্যধশ্মকে বিসঞ্জন দিয়া স্বার্থপরতার পক্ষে নিমগ্র হইতেছি। আশ! আছে-_ 

আধ্য নরনারীগণ আধ্যধর্শে নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সনাতন আদর্শ বজায় 

বাখিবেন | 

অতিথিসেবা ও ধর্মকার্য 

আমাদের শাস্ত্রে আছে ৮ 

অতিথিষধহা তগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে। 

স তশ্মৈ ঢুদ্তিং দা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি | 

“ভগ্মমনোরথ হইয়া অতিথি যদি গৃহস্থের বাটা হইতে ফিরিয়া! যান, তাহা হইলে 

তিনি তাহার সমূর্ঘয় পাপ গৃহস্থকে দিয়া গৃহস্থের সমুদয় পুণ্য লইয়! চলিয়া যান ।” 

অতিথিসেবা গৃহস্থমাত্রেরই অবশ্য-কর্তব্য | সংসার-পালন যেমন গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, 

অতিথিসেবাও সেইব্ূপ সংপার-পালনের একটা প্রধান অঙ্গ । এই অতিথিসেবা 

যথাধথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ভগবান্ ত্বাহার প্রিয় কার্ধ্যের অন্ধষ্ঠানে গৃহস্থের প্রতি 
একান্ত প্রীত হন এবং গৃহস্থের সর্ববিধ মঙ্গল করেন । এই সেবাধশ্ম অক্ষুঞ্ রাখিবার 
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ট আধ্যখধিরা মহাভারত, পুবাণ প্রস্ততি বশ্রগ্রন্থে ভূয়োভূয়ঃ ইহার মাহাত্ম্য বর্ণন। 
যাছেন। 

শাস্ত্রে কথিত আছে-_“ম্বয়ং ভগবাঁন্ দরিদ্ররূপে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেডান ; 

নৃহস্থ দরিদ্রসেবা করে না, দরিদ্রকে আশয় দেয় না, পে ভগবানকে তুচ্ছ করে, 
বান্কে গৃহ হইতে তাডাইয়া দেয়। সে গৃহস্থের মঙ্গল হয় না, হইতেই পারে 

ইঈদেব বা ইষ্দদেবীর আরাধনা! না! করিয়া যেমন জলগ্রহণ করিতে 

সেইরূপ দরিদ্রবূপী “অতিথিনারায়ণের সেবা না করিয়া গৃহস্থের জলগ্রহণ 
[তে নাই । 

দু'থের বিষয়, আজকাল ক্রমশঃই আমাদের দেশ হইতে এই সৎ্প্রবৃত্তি লোপ 

ইতে বসিয়াছে। ফলে দেশে দিন দিন অনাহারক্রিষ্ট দবিদ্রেব সংখ্যা বৃদ্ধি 

তেছে। সকল গৃহস্থ যদি সমভাবে সাধ্যান্রূপ দরিদ্রসেবার ভার গ্রহণ করিতেন, 

হা হইলে বোধ হয় দেশের এত মধিক দুর্দশা ঘটিত না। কিন্তু এই সংপ্রবৃত্তি 

[পেব জন্য প্রধানতঃ দায়ী কে? আমর! বলি, আমাদের গৃহিণীগণ । কাবণ, দেশ- 

ন অনুসারে পুরুষের! জীবিকার্জনে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, এসব সংকার্ধ্য- 

াদনের অবসব তাহারা খুব কম পান। অনেক ক্ষেত্রে আবার অবসর পাইলেও 
[দতা-নিবন্ধন প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। কিন্ত মেবাপরায়ণ। গৃহিণীর পক্ষে এসব সৎকাঁধ্য- 
দানব যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর আছে। যদি তীহাঁদের স্বামীরা এ বিষয়ে 

পনি করেন, তাহারা সহজেই মিষ্ট বাবহারে তাহাদিগের মতি পরিবর্তন করিতে 

পেন। তাহাদের সহন্ আব্দার যদি স্বামীরা বহন করিতে সমর্থ হন, তবে 

শুভ আব্দা$ও সহজেই তাহার! সহা করিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। গৃহস্থ 

বশ্য পাঁচজনের জন্তই বন্ধনের আয়োজন কবেন। তাহা হইতে যদি একজনের খাগ্ 

টন করিয়! দেওয়া হয়, তাহ! হইলেও বোধ হয় পরিজনবর্গের বিশেষ কষ্ট বা অসুবিধা 

না| 

 ক্ষধিতের মুখে অন্নদান ঘে কি পুণ্য, কি তৃপ্তি ধাহারা সে অন্নদান করবেন, 
ঠাথাই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন । আশ্রয়হীন-সহায়হীন, দরিদ্র: উদরের জালায় 
তপ হইয়া আপনার দ্বারে আিল, আপনি তাঙ্থাকে তাড়াইয়া দিলেন; সে সমস্ত 
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দিন অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইল। সে যেকি যন্ত্রণ। তাহা একবার ভাবিয়! দে 
বা সে যন্ত্রণা একবার অনুভব করিলে কেহ কি তাহাকে বঞ্চিত করিতে পা; 

আপনার] প্রস্থতি- সন্তানের জননী; দরিদ্র আপনার সন্তানম্বপ । পুরুষেরা 

করে করুক, আপনি কোন্ প্রাণে সন্তানের অনাহার-ক্লেশ দেখিবেন ? অবশ্য এ 

হইতেছে না যে, নিত্য দলে দলে আপনার দ্বারে অতিথি আগিতেছে। যেদিন আ 
সেদিন সম্ভানের জন্য না হয় একটু কষ্টই করিলেন! সমস্ত জগতের ক্ষুধা নি 

করিবার জন্য আমর! বলিতেছি না। সাধ্যপক্ষে একজনের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে 

পাবেন। দাতা কর্ণের পুণ্যবতী স্ত্রী, তিনি ত আপনাঁদেরই মত একজন জননী | ঘি 
যে একদিন অতিথিপেবার জন্য হ্বহস্তে প্রিয়পুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন । এ গৌ 
এ মহিমা কি আপনাদের প্রাণে জাগে না? আপনার! হিন্দুনীরী, ধর্মই আপনা 

সাঁবসর্ধবন্ব, পুণ্যই আপনাদের চির-সহচর। অতিথিসেবায় বিমুখ হওয়ায় শকুস্তলার 

ঢর্দশ] হইয়াছিল তাহা কি আপনাদের মনে নাই? অতিথিকে অবমাননা ক 
তাহাকে যে স্বামী করুক পরিত্যক্তা হইতে হইয়াছিল । নারীজীবনে যে ইহা অগ্ে 

অধিক ছুঃখ আর নাই। অতিথিসেবার জন্ত আপনাদের আদি জননী আধ্যদে, 

যথাপর্বন্ব উৎসর্গ করিয়াছেন, আর আপনারা তাহাঁদেরই বংশে জন্মিয়া একগ্রাস অ 

দিতে পারিবেন না? 

আপনারা সহধন্শিণী, আপনাদের সহযোগে ও সহায়তায় পুরুষের ধর্মজীবন 

হয়। কঠোর কর্মশীল পুরুষের জীবনে আপনারাই শাস্তিময়ী মেহধারা। আপন 

যদি ধর্ম্মপরাঁয়ণা ন। হন, স্বামীর জীবনে শান্তিরসের স্থধাধারা কেমন করিয়া প্রবা 

হইবে? আপনারাই ত ব্রতপরায়ণা হইয়া শ্বামীকে সংযমী করিয়া তুলিবে 
আপনারাই ত ভক্তিমতী হইয়া স্বামীকে ভক্তিমান্ করিয়া তুলিবেন। সংপাবের ম 
কঠোরতা আপনাদের স্বামীর স্কন্ধে ন্যস্ত; আর পৃথিবীর পূর্ণ কোমলতা, ম্বেহ-ম? 
আপনদদিগকেই আশ্রয় করিয়া আছে । আপনার যদি সেই সমস্ত সদ্গ্ণ পরিত 

করেন, তাহা হইলে সংসার যে দানবের লীলাভূমি হইবে, ধর্মের সংসার পাপে ছ 
খার হইয়া যাইবে । একদিকে পুরুষ যেমন আপনাদিগকে জগতের সমুদঘ 
সমুদয় বিপদ, সমুদয় বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন, অন্যদিকে আপনারাও তীহাদি! 
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ব্রত-নিষ্অ-পালন 

সমুদয় নির্মমতা, সমুদয় কঠোরতা, সমুদয় নৃশংসতা হইতে প্রেমের বন্ধনে ফিরাইয়া 
আনিবেন ! এই ত শত্রী-পুরুষের পবিত্র সম্বন্ধ। একের অভাবে অন্যের সর্বনাশ 
অবশ্থন্ভাবী। পুরুষ কর্ম, স্ত্রী ধর্ঘম। পুরুষের সমুদয় কর্মজীবনকে আপনাদের 
পবিত্র ধর্মালোকে চির উজ্জল করিয়া তোলা আপনাদের কর্তব্য। ধর্হীন কম্ম 

হইলে সে ত বিনাশের কারণ হয়। যাহা লইয়া আর্ধ্যনারীর মহত্ব, যাহা লইয়া 
আর্ধযনারীর গৌরব, যাহা লইয়া আর্ধ্যনারীর অস্তিত্ব, আধ্যনাঁরী হইয়া বিলাসম্রোতে 
সেই চিরপবিজ্ত ধর্মব্রত ভাসাইয়! দিয়া পিশাচিনী সাজিবেন না। ৃ 

ব্রত-নিয়ম-পালন 

আধুনিক শ্ত্রী-শিক্ষার যুগে, আমাদের পিতৃপুকষ-প্রব্তিত ব্রত-নিয়ম “জঘন্য 

কুসংস্কার বলিয়াই নব্যশিক্ষিত বাক্তিগণের ধারণ! হইয়াছে । হইবারও কথা) 
কারণ, যখন কোন জাতি পতনের মুখে অগ্রসর হয়, তখন আপাতমধূর এবং 
পরিণামবিরস জিনিসই তাহার কাম্য হইয়া দীড়ায়। প্রচলিত ব্রত-নিয়ম মানব 
সমাজের কত কল্যাণ বিধান করে, মানুষকে কতবড় সংযমী করে এবং মনুত্ত্ব- 

লাভের কিরূপ সহীয়ক, তাহা এখন কেহ চিন্তা করেন না। হিন্দুশাস্ত্রের প্রত্যেক 
কথা, প্রত্যেক কাধ্য স্থনিয়ন্ত্রিত ও বিশ্বকল্যাণের নিমিত্তই লিপিবদ্ধ । ইহা! তাহারা 
না জানিয়৷ বা জানিবার চেষ্টা না করিয়াই উপহাস করেন। ছন্দঃ প্রভৃতি 

সহকারে মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পুজা-উপাসনাঁদির দ্বারা যেমন সহজে উপাশ্যদেবতার 

অনুগ্রহ লাভ করা যাঁয়। তেমনি শ্রদ্ধার সহিত ব্রত-নিয়ম-পালনে 

গৃহলক্ষ্মীগণের উন্নতি সাধিত হয়- একথা আমর! জোর করিয়া বলিতে পারি। 

ব্রতকথায় যে সব ফললাভের কথা! আছে আমাদের মনে হয়, ব্রত-নিয়ম ঠিক ঠিক 
পালন করিলে সেই সব ফললাঁভ এই জীবনেই অনেকে উপলব্ধি করিতে পারেন। 

ব্রতের অর্থ নিয়ম। ব্রত-পালনের অর্থ আপনাকে নিয়মের ভিতর আনা; 

ব্রত-পালন করিতে উপবাম আবশ্তক। কারণ, উপবাঁসাি দ্বারা সংযমশিক্ষা এবং 
উপান্তের সান্নিধ্য লাভ করা! যায়। ইহা উপবাস শব্দের অর্থ দ্বারাই সুস্পষ্ট 

৯১ 



ভারতের নারী 

প্রতীয়মান হয়। নিজেকে নিয়মে আবদ্ধ করিলে একাগ্রচিত্তে সর্বকাধ্যসাধনে 

ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যদি উপবাসাদি দ্বারা দেহকে কিঞ্চিৎ শু" করিয়া নিজে, 

পাঁকস্থলীর ব্যাধিরও উপশম হয়, তাহাঁতেই ব! ক্ষতি কি? 

যে ব্রত-পালন করিতে আরন্ত কর] হউক না কেন, তাহা শেষ ন। হওয়া পধ্্যন 

জীবন-পণ করিয়া সেই ব্রত-পালন করিলে ব্রত-পালনের ফল পাওয়া যাঁয়। যা 

কেহ একটী কাঁজ নানারূপ নিয়ম-কান্ুনে আবদ্ধ হইয়া করিতে পারেন তাহ] হইনে 
তাহার মনের শক্তি নাঁড়িবে, তাহাতে তিনি ভবিষ্যতে অনেক ছুঃসাধ্য কাধ্য' 
করিতে পারিবেন । ধৈর্ধাচ্যতি ঘটিলে ব্রত-পালন হয় না । একটা ব্রতে কাহার 

ধৈর্যাচ্যুতি ঘটিলে সংসারের প্রত্যেক কার্যেই তাহার ধৈর্যাহীন হইবার সম্ভাবন| । 

দুল্প ভ মন্ুষ্যদেহ ধারণ করিয়! স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ঈঁশ্বরোপাসন1 অবশ্ঠকর্তব 

কম্ম। ইহা প্রধাঁনতঃ আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা এই তিন অংশে বিভক্ত । শাতে 

স্্ী-পুরুষ ভেদে উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী নির্দিষ্ট আছে। স্ত্রীলোকের উপযোগ 

ব্রতার্দিবপ উপাসনাঁ৪--এই প্রধান তিন অংশ হইতে বাদ পড়ে নাই। প্রত্যেব 

ব্রতেরই আরাধন1, ধ্যান ও প্রার্থনাগুলি সুস্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে। যথাবি 
অন্তষ্ঠিত হইলে ইহা দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ্লাভ এবং কাম্য অভিলাষ সিদ্ধ হইয় 
থাকে | ইহা কৰিব কল্পনা নহে, পরম্ধ অভ্রান্ত সত্য। ব্রতের অঙ্গ- পূজা « 

উপবাস দ্বারা ঈশ্বরের ভক্তি ও বিশ্বাস স্থদৃঢ় হয়। ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা দ্বার! চিত্তে 

মালিন্য দুল হইয়া পবিত্রতা আসে এবং প্রার্থনা দ্বারা অভিলধিত-সিদ্ধি হইয় 
থাকে । এইজন্য আবহমানকাঁল হইতেই আমাদের দেশে ব্রতাদির অনুষ্ঠান হইয় 

আসিতেছে । আমাদের কুললক্মীগণ দৃধিত আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া সেই 
ব্রতেও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছেন। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ব্রত 

নিয়ম-পালন প্রত্যহ করিতে হয় না, স্থতরাং ইহাতে পরাজুখী হওয়া শ্রমশীল 

হিন্দুললনাগণের কর্থব্য নহে । আমরা আশ! করি তাহারা! এ বিষয়ে যত্ববত 

হইবেন । 
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সতীত্ব ও সহমরণ 

আর্তার্তে মোদিতা হাষ্টে প্রোধিতে মলিনা কুশা । 

ত চ ঘ্রিয়তে পত্যো সা স্ত্রী ভ্েয়া পতিব্রতা | 

যে রমণী স্বামীর ছুঃখে ছুঃখিতা, ম্বামীর খে সৃখিনী, স্বামী গ্রবাী হইলে 

লিনা ও কৃশাঙ্গী হন এবং যিনি স্বামীর মবণে সমতা হন, শান্ত তাহাকে পতিব্রতা 

মণী কহে। 

টক্ত শান্্বচন আলোচনা করিলে বুঝা যায়, স্থখে-ঢ'খে, হর্ষে-বিষাদে পত্বী যখন 

তব সহিত সম্পূর্ণরূপে এক হইয়া! যান, তাহার সকল অস্তিত্ব যখন স্বামীতে বিলীন 
ইয়া যায়, তখন যথার্থ তাহার পাতিব্রত্য ধন্ম সাধিত হয় । পতিব সহিত এই একত্ 

্থাৎ তাহার সকল কার্যে পূর্ণভাবে মিলিয়া যাওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নঙে, বিশিষ্ট 
[প্নসাপেক্ষ। সেইজন্য কুমারীকাল হইতে সে বিষয়ের শিক্ষা ও সাধন! আবশ্যক । 

পবমাবাধ্যা শঙ্করপত্বী “সতী” সতীত্বের পূর্ণযু্ি। তাহার সেই পুণ্যময় চরিত্র 

ইতে সতীত্বের উতৎ্পত্তি। কুমাবীগণ এই কারণেই জ্ঞানোদয়ের পর হইতে সতীর 

াদর্শ লক্ষ্য করিয়া! শিবপূজানিরতা হন এবং এই কারণেই কুমারীকালে শিবপৃজা 
সত্ব বিধান। আজকাল কুমারীগণের এই ব্রত ল্লোকাচাবে পরিণত হইয়াছে । 

হাখ মর্ম, ইহার উদ্দেশ্য, ইহার মহত্ব কয়জন অভিভাবক, বাপিকাদিগকে সম্যকৃ- 

পে বুঝাইবার চেষ্টা করেন? উদ্দেশ্যহীন কাধ্যের ফল যেমন অকিঞ্চিংকর, বর্তমান 

গবপৃজার ফলও সেইরূপ নামেমাত্র পর্াবসিত হইতে বসিয়াছে। শিবপূজার সঙ্গে 

ক্গে কুমারীগণ যাহাতে সতীচরিত্র আলোচনা! ও উপলব্ধি করিতে পারেন, প্রত্যেক 
(ভিভাবকেরই সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য । এই পুণ্যব্রত সতীত্ব- 
[তেব সোপানম্বদূপ। ইহাতে একাধারে প্রণ্য, পবিজ্রতা, দেবভক্তি ও চরিত্র 

ভি হয়। 

বর্তমানকালে হিন্মুমাজে যেরূপ বিবাহসমন্তা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষেত্র- 

[শেষে কুমারীচরিত্রে সতীত্ববিরোধী বরেখাপাঁত হইয়া! থাকে। প্রথমতঃ, বিবাহ 
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এখন কেনা-বেচার নামান্তর । যৌতুকের মৃল্য-হিসাবে পাত্র নির্বাচিত হয় এবং দে 
নির্বাচন-প্রথাও একাস্ত অভদ্রোচিত হইয়! দীড়াইয়াছে। প্রধানতঃ গুণ, চরিত 
বংশমর্ধ্যাদা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইতেছে । আশানুরূপ অর্থ পাইলেই সকল ত্র 
সারিয়া যায়। 

বিবাহক্ষেত্রে ছিতীয় বিচাঁধ্য বিষয় কন্তার রূপ । সভামধ্যে সঙ্কৃচিতা, শঙ্কি 

কুমাীকে লইয়া গিয়া, পুষ্থান্পুজ্ঘরূপে তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব, চলনভঙ্গী, বচনচাতু 
পরীক্ষা করা হয়। ভাগ্যক্রমে সে পরীক্ষীয় উত্তীর্ণ হইলে তবে বিবাহ সিদ্ধ হইবে 

নচেৎ, সহশ্রগুণের অধিকার্িণী হইলেও সে কুমারীর বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়া স্ৃকঠি, 

আবার পাত্র গিয়া স্বয়ং কন! দেখিয়া আসার প্রথাও বিরল নহে। কুমারী জানি 

ইনি আমার ভাবী হ্বামী) তাহার হয়ত মনে মনে পছন্দ হইল। কিন্তু অথ 

অভাবেই হউক বা পাত্রের অনভিমতেই হউক বিবাহ হইল না। ইহাতে 

কুমারীর পাতিব্রত্যের উপর আঘাত করা হইল না? 
শিক্ষিত আমর], ভদ্র আমরা, সভ্য আমরা, ঘরের একটা কুমারী কন্তা লই 

সাধারণ-সমক্ষে একূপভাবে পরীক্ষা ও আলোচনা কর! কি আমাদের লজ্জার বি 

নয়? ইহাতে কি আমাদের লজ্জাবোধ হয় না? পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজ 

পরিচিত-অপরিচিতের সাক্ষাতে এবপভাবে রূপ সম্বন্ধে পরীক্ষিত হওয়া বয় 

কুমাব্রীর পক্ষে যে কি সঙ্কোচ তাহা কি আমর একবার ভাবিয়! দেখিবারও অব 

পাই নাই? এরূপ ব্যবহার যে আমাদের জঘন্য মনোবুত্তির পরিচয় দেয়, ইহা 

আমরা তাহাদের চোখে আহুল দিয়! বুঝাইয়! দিই না ? 
তৃতীয়তঃ, হয়ত কন্তা পছন্দ হইল, পাকা দেখাশ্ুনাও হুইয়! গেল, কন্যা আত্মী 

স্বজনের নিকট পাত্রের গুণরূপাদির বিষয় ভৃয়োভূয়ঃ শ্রবণ করিল ; কুমারী মনে ম। 

তাহাকে পতিত্বে বরণ করিল ? তাহার চিস্তাযস ও তাহার ধ্যানে কিছু কাল আর্থ 

বাহিত হইল; হঠাৎ দেনাপাওনা লইয়া! কি বিসম্বাদ হইল, বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল 

এমন কি বিবাহসভা হইতে পানর উঠিয়া! গেল। কুমারীর পবিত্র পাতিব্রত্য লই 
এরূপ ধুলাখেলা করিতে আর্ধ্যসস্তানের কি লজ্জ|! করে ন11? কুমারী অবস্থায় ৫ 

কোন পুরুষকে একবার মনে মনে চিন্তা! করিয়া পুকুষাস্তর গ্রহণ কৰিলে কুমারী 



সতীত্ব ও সহ মরণ 

তা হয়েন, হিন্দু হইয়া একথা কি আমর! জানি না? সাবিত্রী, দময়স্তীর দৃষ্টান্ত 

একেবারে লুপ্ত হইয়া! গিয়াছে? আমাদের কর্তব্য বিবাহ স্থিরসিদ্ধান্ত হইবার 
্ঘ পাত্রসন্বন্বীয় কোন কথা কোনরূপে কুমারীর কর্ণগোঁচর হইতে ন1 দেওয়া, এবং 

[তে এই বাজার-যাচাই প্রথা উঠিয়! গিয়! কুমারীগণের সম্মান রক্ষা হয়, তাহার 
স্থা করা। 

এ ত গেল সমাজের কথা । এক্ষণে নারীগণের সতীত্ব-ধর্শ পালনের সম্বন্ধে 

একটী কথ আলোচন1 করিব। স্বয়ং ভগবান স্বামিবপ ধারণ করিয়া সাঁধবী 

নীগণের সেবা গ্রহণ করেন, ইহাই শাস্ত্রের উক্তি । স্থতরাং স্বামী ভগবানের হ্থরূপ 

বিষয়ে সংশয় নাই। ক্ত্রীজীবনে ম্বামিসেবাই একমাত্র মুক্তির পথ । স্ত্রীলোকের 

মী ছাড়া ধশ্ম নাই, শ্বামিসেবা বই কর্ম নাই, স্বামিচিস্ত। বাতীত ধ্যান নাই । 

ইজন্যই আমাদের দেশের শান্কারগণ স্বামীর সমক্ষে দেবতা এমন কি গুরুদেবকে 

[ীমও স্ত্রীজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। শ্ত্রীলৌকের স্বামিসেবা শুধু কর্তব্য 
হ, ইহা জীবনের সারসর্বস্থ। যে অভাগিনী সে স্থখে বঞ্চিতা, তাহার মত 

চভাঁগিনী আর কে আছে? সাধ্বী রমণীরা কনম্মিনকালে স্বামীর কোন কথার 

তিবাদ করেন না। স্বামীর ব্যবহার সুথপ্রদ হউক, আর কষ্টকর হউক, সানন্দে 

হা সন্থ কবেন। স্বামীর গুণাগুণ সন্বদ্ধে কখনও আলোচনা! করেন না। তীহার 

বাঙ্গীণ সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করা সাধবী রমণীর কর্তবা নহে। কেবলমাত্র 

হিক পবিভ্রতা রক্ষা করিলেই সতী হওয়া যায় না। কায়মনোৌবাকো একান্তে 

মিপরায়ণা হইতে হয়। 

একজাতীয়া সাধ্বী রম্ণী আছেন, ধাহারা জগতে স্বামী ভিন্ন আর কাহাকেও 

রুষ বলিয়। চিস্তা করেন না। আর একজাতীয়! রমণী আছেন, ধীহার স্বামী ভিন্ন 

ন্য সকলকেই সন্তানন্থানীয় দেখেন। সতীত্ব ব্ুক্ষা করিতে হইলে উপরের ছুইটা 

উই প্রকৃষ্ট পন্থ! বলিয়া! মনে হয়। "অপর পুরুষকে এভাবে ভাবিলে এবং সে চিন্তা 
য়ে দৃঢ় হইলে পরপুরুষ-সম্থন্ধীয় কোন চিন্তাই আর মনে স্থান পায় না বা সামাজিক 
সাবে কোন হাশ্তপরিহাসণ চলিতে পাবে না। সতীচরিত্রের উজ্জল আদর্শ 

মরা স্থানাস্তরে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি । সেই সমুদয় পুণ্যময় কাহিনীপাঠে 

9১৫ 



ভারতের নারী 

সাধ্বী পাঠিকাঁরা সবিশেষ ফললাভ করিতে পারিবেন, ইহাই আমা? 
বিশ্বাস। 

সাধ্বীগণের চরমগতি সহমরণ। পূর্বকালে তাহারা সানন্দে মৃত স্বামীর সরি 

চিতারোহণ করিতেন। পে কি মহিমময় দৃশ্য! হুস্থ দেহে, প্রফুল্ল অস্তঃকর 
বধুবেশে সজ্ভিতা হইয়া জলন্ত অগ্রিশিখাকে তুচ্ছ করিয়া হাসিমুখে হ্বামীর পদঘু 

বক্ষে ধারণপূর্বক অগ্রিকৃণ্ডে শ্বদেহ উৎসর্গ করা, আধ্যনারীর কি অপূর্ব কী? 
ছিল। এ পুণ্যময় অন্ষ্ঠান, এ পবিত্র দৃশ্য, এ চির-উজ্জল সতীত্বের দৃষ্টাস্ত স্ব 
করিলেই আত্মা পবিজ্র হয়। কিন্তু কালে যখন সে অন্তিমব্রত মাত্র লৌকিক প্রৎ 

পরিণত হইল, অনিচ্ছাসত্বেও অভিভাবকেরা যখন লোকনিন্দা ভয়ে বলপূর্বক না 

দেহ দগ্ধ করিতে লাগিল, তখন বাজশক্তি সে প্রথা উচ্ছেদ করিতে বাধ্য হই, 

তদবধি ম্বৃত স্বামীর সহিত চিতারোহণ বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্ত সহমরণ উঠিয1 হ 

নাই। বহু সতী এখনও স্বামীর মৃত্যুর পর অবলীলাক্রমে পাধিব দেহ পরিতা 
করিয়া পরলোকে মিলিত হইবার জন্য চলিয়া যাইতেছেন এন্সপ দৃষ্টান্তও বিরল নয 
আবার বৈধব্যের পর সাধবী রমণীরা যেভাবে জীবন যাঁপন করেন, তাহা মতা ছা; 

আর কি? অশন-বসন, বিলাস-বিভ্রম, লালসা-কামনা, ভোগ-বাসনা, দৈহিক 

মানসিক সুখের পূর্ণ তাগই কাধ্যতঃ মৃত্যু । জীবিতের যা কিছু শক্তি থাকে, 

শক্তিও তাহারা স্বামীর সন্তানের ও পরিজনবর্গের সেবায় নিতান্ত নিষ্কামভা 

নিয়োগ করিয়া থাকেন এবং ব্রত-উপবামাদিতে দেহ শুষ্ক করিয়া স্বামিচিন্তায় আঁ 

বাহিত করেন । আকাজ্াময় সংসারে বাম করিয়া এ পবিজ্্র সন্গ্যাসব্রত পা. 

করা, বোধ হয়, সহমরণ অপেক্ষা আরও কঠিন, আরও শ্লাধ্, আরও পৃজাহ 
সাধবী বিধবার প্ৃণ্যময়ী সন্যামিনী মৃঠ্তি দেখিয়া কোন্ সহ্ৃদয় ব্যক্তির হৃদয় 

ভক্তিবিগলিত হর? হিন্দুজাতির এ অগ্ৌরবের দ্রিনে বদি কোন গৌর 
থাকে, তবে তাহা তাছাদের সাধবীস্ত্রী ও ব্রতপরারণা আত্মত্য। গি। 

বিধবা। 

৯৬ 
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“প্রাণ দিবার শক্তি তাহাদের ছিল, লজ্জায় হোক্, ধর্মোৎসাহে 

হোক্ প্রাণ তাহারা দিয়াছিলেন। বাংলার সেই গ্রাণবিসর্ধন- 
| গরাযণা ধিতামহীকে আদ আমরা প্রণাম করি। তুমি যেমগ 
ৰ দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়। নিঃশবে পতির পালঙ্কে 

আরোহণ করিতে, দীম্পত্যলীলার অবসান দিনে সংসারের কার্ধা- 

1 ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনই সহজে বধুবেশে সীম 
মঙ্ল-মিনূর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে 

] তুমি হর করিয়া, শুভ করিয়াছ, পৰি করিয়াছ, চিতাকে 
তুমি বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দময়, কল্যাণময় করিয়াছ।” 

_ রবীন্দ্রনাথ 
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সতী 

সতীত্বের পূর্ণ গ্রতিমৃত্তি “সতী” ব্রদ্ষার মানসপুক্র প্রজাপতি দক্ষের কনিষ্ঠা কন্তা | 
ব হইতে কঠোর সংযম সাধন করিয়া তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে লাভ 

ন। পাগল তোলা শ্বশানে-মশানে পাঁগলবৎ ভ্রশ্নণ করেন, ছাই-ভন্ম দেহে লেপন 
যাআপনার ধ্যানে স্দাই বিভোর থাকেন । রাজার নন্দিনী সতী তাহারই মত 

লিনী সাজিয়৷ সেই পাগল ভোলার সেবা করিয়া ধন্য হন। জগতের এশ্বর্ধ্য উভয়ের 

ট সমান তুচ্ছ। 

এক সময়ে দেবতাদের এক যজ্ঞ হয়, তাহাতে সমস্ত দেবতাঁই উপস্থিত ছিলেন । 

বড় দেবতাদের মধ্যে অনেকেই দক্ষের জামাতা । দক্ষ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত 

[মাত্রই সকলে তাহাকে প্রণাম করিলেন । করিলেন ন1] কেবল পিতা 
1, ভগবান্ বিষুণ এবং পরমযোগা মহাদেব । সম্মান পাইবার আশায় দক্ষ মহাদেবের 

ট উপস্থিত হইলে তিনি কেবলমাত্র দক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অন্য 

[তাদের মত- শ্বশুরকে কোনরূপ সম্মান দেখাইলেন না। যিনি আত্মচিন্তায়__ 

বন্ধযানে বিভোর, তাহার কি কোন লৌকিক ব্যবহারের জ্ঞান থাকে? দক্ষ 
দেবের মহত্ব না বুঝিয়া নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া মহাদেবের উপর ক্রু 
লেন এবং এইবপ ব্যবহারের জন্ত তাহাকে অজন্্র গালি দিলেন। আশুতোষের 

ন দিকেই ভ্রক্ষেপ নাই। দক্ষের এই তিরস্কারে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত 

লেন ন|। 

দক্ষ এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে কৃতসম্ল্প হইলেন। তিনি স্বয়ং এক যজ্ঞ 

রস্ত করিলেন। তাহাতে তিনি সমস্ত দেবতাদের নিমন্ত্রণ করিলেন । কেবলমাজ 

রলেন ন! তাহার অপমানকারী কনিষ্ঠ জামাতা দেবাদিদেব মহাঁদেবকে । মনে 

বিলেন, ইহাতে মহাদেবকে বিলক্ষণ অপমান করা হইল। দক্ষ প্রকৃতই অন্ধ, তাই 
নি না বুঝিয়া নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনিলেন। 
দক্ষষজ্জে একে একে সমস্ত দেবতাই আসিলেন, দক্ষের অন্থান্ত কন্তারা সকলেই 
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আসিলেন। বাকী রহিলেন কেবল সতী । সতীর নিমন্ত্রণ হয় নাই, কেননা তি 
মহাদেবের পত্রী । 

নিমন্ত্রণের ভার পড়িয়াছিল নারদের উপর । তিনি সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয 
শেষে কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। সতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়! বলিলেন, “তোমা: 

পিতা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কেবল তোমাদেরই হই 

না।” নারদ চলিয়া গেলেন । 

সতী মহাসমস্তায পড়িলেন। একদিকে জন্মদাতা পিতা, অন্যদিকে তীহা' 

একনাত্র আরাধ্য-দেবতা স্বামী । সতী স্বামীর আজ্ঞ। ভিন্ন কোন কণ্মই করেন না 

তিনি স্থির জানেন “শিব তাহার স্বামী, আশুতোষ কখনই তাহার পিতৃকৃত এই অপমা; 

গ্রহণ করিবেন না। কিন্ত তাহার পিতা শিবনিন্দা করিয়া আপনার সর্বনাশ টানি! 

আনিতেছেন। এক্ষণে তিনি যদি তাহাকে বুঝাইয়া শিবের প্রতি বিছ্বেষভাব ত্যা' 
করাইতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কন্ঠার উপযুক্ত কার্ধ্য করা হইবে। এ 

ভাবিয়া তিনি এই অপমান সত্বেও পিতৃগৃহে যাইবার জন্য স্বামীর আদেশের প্রতীন্গ 

কণ্বতে লাগিলেন। অন্তান্ত ভগিনীরা আপিয়াছেন শুনিয়া তিনি একাস্ত অস্থির হই! 

পড়িলেন ও করযোড়ে ভোলানাথের সম্মুখে গিয়া দীড়াইলেন। প্রেমের সাগ 
ভেলানাঁথ সতীর মনোবাঁসন! বুঝিতে পার্রিয়া তাহাকে নিবারণ করিলেন না। নন 

মাতাকে লইয়া দক্ষালয়ে চলিলেন। মহাদেব সতীর ভাবী অবস্থা বুঝিতে পারি! 
স্ির-ধীর-গম্ভীর হইয়া! রহিলেন | 

সতীর মাতা সতীকে পাইয়া! আনন্দপাগরে মগ্ন হইলেন । সতীও অনেক দিন প্ 

মাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন । সতীর অন্তান্ত ভগিনীদের বড় বড় দেবতাদের সহি 

বিবাহ হইঘ্াছে, তাহাদের বেশভৃষার সীমা নাই। সতীকে নিরাভরণা দেখিয় 

সকলেই দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন_-“সততীর মতো হতভাগিনী আর কেহ নাই 
এক ভিথারীর হাতে পড়িয়া সতীর কোঁন সাধই মিটিল ন11” কিন্তু তাহার 

জানিতেন না যে, জগতের সমস্ত এই্বর্্য সেই সতীর ও তাহার ভিখারী স্বামীরই হট 

বাহার] সকলকে এইখবরধয দেন, তাহাদের এশ্বধো স্পৃহা হইবে কেন? 
সতী যজ্জসভা দেখিতে চলিলেন । পিতাকে প্রণাঁম করিয়া তিনি তাহার সম্মত 
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ড়াইয়! রহিলেন। দক্ষ সতীকে দেখিবামাত্র ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন ও মহাদেবের 

দেশ্তে যথেষ্ট কটুক্তি করিলেন। বিনা নিমন্ত্রণে আসার জন্য সতীকেও বিলক্ষণ 

পমানিত হইতে হইল। পিতার দুর্ব,দ্ধি দেখিয়া সতী পিতাকে যথেষ্ট বুঝাইলেন। 
লিলেন, “আমার স্বামী আপনার কোন অনিষ্টই করেন নাই। বিনা নিমন্ত্রণে 

[সিয়াছি আমি, আপনি আমাকে তিরস্কাব করুন। স্থামী স্ত্রীলোকের একমাত্র 

বতা, আমার সম্মুখে আপনি তাহার নিন্দা করিবেন ন11” সভীর কথায় দক্ষ আরও 

ধিক রাগান্বিত হইলেন এবং শিবকে আরও অধিক দূর্ববাক্য বলিতে লাগিলেন । সতী 

স্থির হইলেন ; তখনও দক্ষ অজন্্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন । সতী কম্পিতা 

লেন, স্বামিনিন্না আর সহা করিতে পাবিলেন ন1; ভোলানাথের অভয়পদ ভাবিতে 
বিতে সতী নিজের সতীত্ব মঠিমায় যোগাম্রি সৃষ্টি করিয়া সমস্ত দেবতা, সমস্ত 

গণের সাক্ষাতে সেই অগ্নিতে দেহত্যাগ করিলেন । দক্ষ স্তত্তিত ও বিশ্নিত 

য়া রহিলেন। সতীত্বের বিজয-ডস্কা বাজিয়া উঠিল। দেবতার! পুষ্পবৃষ্টি করিতে 
'গিলেন । 

নন্দী নিকটেই ছিলেন। মায়ের দেহত্যাগে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তিনি 
ত্তের মত কৈলাসে ছুটিয়া গিয়! মহাদেবের নিকটে সব বলিলেন । সর্বজ্ঞ মহাদেবের 

ছুই অগোচর ছিল না; সতী-শোকে তিনি অধীর হইলেন । উন্মত্তের মত “হা 

তি! হ] সৃতি!” বলিয়া! তাঁগুব নৃত্য আরম্ভ করিলেন । সমস্ত পৃথিবী কাপিয়া উঠিল, 
বতার প্রমাদ গণিলেন । মহাদেব মস্তকের একগাছি জটা ছিডিয়া মাটিতে আঘাত 
রিলেন | সহসা সংহারমৃত্তি বীরভদ্রের স্ুষ্টি হইল। বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের দিকে 

লেন, অঙ্্চরেরাঁও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। মুহূর্তে যজ্ঞসভা লণ্ডতও হইল; বীরভদ্র 

চর মুণ্ড ছিড়িয়া ফেলিয়া যক্ঞকুণ্ডে আহুতি দিলেন ; ভয়ে যে যেদিকে পারিল 
ইল। অনেকের দুর্দশার সীমা থাকিল না । শিবহীন যজ্ঞ এইরূপে শেষ হইল। 

মহাদেব উন্মত্তের মত যজস্থলে আসিয়া দেখিলেন-__তঁহারই অপমাঁন সহ করিতে 

পাঁরিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়! ছিন্ন লতার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া আছেন। তিনি 
ই শবদেহ স্কন্ধে তুলিয়া! লইলেন এবং উন্মাদ্দের মত শ্মশানে-মশানে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
গালেন, জগতের কোন চিস্তাই আর তীহাতে স্থান পাইল ন]। 
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মহাদেব সতীর শব স্বন্ধে লইয়া পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাঁগিলেন। সংহাঁর, 

সংহারকার্ধ্য ভুলিয়া, জগতের চিন্তা ভুলিয়া, আজ সতী-শোকে উন্মাদ । দেবতারা 
চিন্তিত হইলেন ; সকলে মিলিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর নিকটে গিয়া সমস্ত নিবেদন কবিনে 

বিষু। দেখিলেন সতীর শব মহাদেবের নিকট হইতে পৃথক করিতে না পাঁরিলে, " 

কোনও উপায় নাই। স্থতরাঁং অলক্ষ্যে হ্দর্শনচক্রের দ্বার! সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড কা 

ফেলিলেন। ৫২ অংশে বিভক্ত হইয়া! দেহখানি ভারতের ৫২ স্থানে পড়িল। প্র 

স্থান মহাপীঠস্থানে পরিণত হইল । সতী-মহিমার পবিত্র কীন্তি সেই নকল পীঠ 
আজ পর্য্যন্ত সকলেব নিকট পূজিত হইয়া আসিতেছে। 

মহাদেব যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সতীর দেহ আর তাহার স্বদ্ধের উপব 
তখন তিনি আরও অধীর হইলেন, তাঁহার আরও অধিক বৈবাগ্যভাব আ 

শ্বশানে-মশানে আর ভ্রমণ না করিয়! তিনি হিমালয়ের এক নিভৃত প্রদেশে মহাত' 

নিমগ্ন হইলেন। তিনি সর্বসিদ্িযুক্ত ; কে জানে তাহার কিসের কামন! ! 

পুনরায় সতীলাভের জন্যই এই তপস্তা ! 
পর্ধতরাঁজ হিমালয় ও তাহার সাধবী-নত্রী মেনকার অনেক গুলি সম্তান। ৫ 

তাহাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান। তিনি ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাঁজা 
বন্তকাঁল হইতে ভগবতীকে কন্তারূপে লাভ করিবার জন্য তপস্তা করিতেছি 

স্তরনাং তাহাদের মনোবাসন। পূর্ণ করিবার জন্য ও প্রেমের সাগর ভোলানাথের 

অক্ুণ্ন রাখিবার জন্যই সতী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন । 

শুভদিনে শুভক্ষণে বহুদিনের আরাধ্যধন ও ভোলানাথের তপস্তার ফল 

ভূমিষ্ঠ হইলেন। আকাশ হইতে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন । তিনি শশিকলা 
দিন দিন বাঁড়িতে লাগিলেন । সতীর সৌন্দর্য্য শরীরে আর ধরে না, তীহার! 

তুলনা নাই, তাহার চরণের তুলনা নাই, তাহার গতির তুলনা নাই, পৃথিবীর 
সৌন্দর্ধরাঁজি যেন একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । সতীর চরণভঙ্গে স্থলপন্স ফুটিয়! উ 
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পুরনিক্কণে কলহংস লজ্জা! পাইত। আদর করিয়৷ কেহ তাহাকে ডাকিত পার্বতী, 
কহ ডাঁকিত গৌরী, কেহ ভাকিত উমা । সধীদের সঙ্গে পুতৃলখেলায় পার্বতীর 
তই আনন্দ ; মাটির শিবই তাহার পুতুল । কখনও সেই মাটির শিব লইয়া তিনি 
থল] করিতেন, কখনও তাহার পূজ| করিতেন, কখনও তাহার বিবাহ দিতেন । 

ই পুতুলখেলায়__তিনি সব ভুলিয়া যাইতেন । 

ক্রমে ক্রমে পার্বতী যৌবনসীমায় পদার্পন কবিলেন। সৌন্দর্য যেন উচ্ছুসিত 
ইয়া উঠিল। পূর্ববজন্মের বিদ্যা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল। অধিক আগ্রহের 
হিত পার্বতী মাটির শিবের পুজা করিতে লাগিলেন। কন্যার এইরূপ গুণ ও 
গবপূজার এই আসক্তি দেখিয়া মহাদেবকে যোগ্যপান্র মনে করিয়া হিমালয় 
ঠাহীকেই কন্া সম্প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন । কিন্ত তিনি পাছে অস্বীকার 
ঢরেন, এজন্য মহাদেবের কোন অনুমতি চাছিতে তাহার সাহস হইল না। 

একদিন নারদ আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, মহাদেবের সহিতই তাহার 

র্বতীর বিবাহ নিশ্চিত। হিমালয় কতকট! আশ্বস্ত হইলেন। সথীদের সহিত 
র্বতী তপস্্যানিরত মহাদেবের নিকট যাইয়া স্বাহার পুজা করিতেন। মেনকা 
থম প্রথম বারণ করিতেন ; নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া অবধি তিনি ও 
মালয় ন্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পার্বতীকে শিবপুজার জন্য পাঠাইযা দিতেন; উদ্দেশ্য 
ব্বতীকে দেখিয়! যদি মহাদেব স্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব করেন। যাহা হউক, 

র্ধতী এখন হইতে প্রত্যহ স্থীদের সঙ্গে শিবপূজ! করিতে যাইতেন। এখন আর 

টর পুতুল নহে, স্বয়ং শিবই তীহাঁর উপাস্য দেবতা! । 
এদিকে দেবতাগণ তারকাস্থরের উৎপাতে বিব্রত হুইয়া পড়িলেন। সকলেই 

নজের নিজের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়! বিশিষ্টরূপে লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন । 

দ্বার বরে তারকাস্থর অজেয়, কেহ তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলেন ন]। 

কদিন দেবতাগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের দুঃখের কাহিনী বর্ণন। 
£রিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, “একমাআম শিবের পুত্রই তাহাকে বিশাশ করিতে 
ারিবে, অন্তথা কোন উপীয় নাই। কিন্ত শিব এখন মহাধ্যানে নিমগ্র) যদি 

রিরাজ কন্ত! পার্ধতীর মহিত তীহার বিবাহ হয়, তাহা! হইলে ইহার প্রতিকার 
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সভভব।” দেবতার! সকলে মিলিয়া মদনকে হিমালয়ে পাঠাইলেন ; আশা-_মদন্ই 
শিবের ধ্যানভঙ্গ করিয়! কার্ধ্য উদ্ধার করিবেন । 

একদিন পার্বতী যথারীতি শিবপৃজায় আগমন করিয়াছেন। মদনও অবসর 
বুঝিয়া৷ উপস্থিত হইয়াছে, সঙ্গে বসন্তও আসিয়াছে । বসস্তের আগমনে হিমাল, 

নৃতন শ্রী ধারণ করিল) মোহনবেশে মদন উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় রহিলেন। 
পার্বতী মহাদেবের চরণে পুষ্পাঞ্চলি দিয়! পদ্মবীজের মালা তীহাঁর হস্তে দিতেছেন, 
ভক্তব্সল মহাদেব্ও তাহা গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, এমন সময় 
মদন ফুলধন্থতে সম্মোহন নামক শর যোজনা করিলেন। মহাযোগী ক্ষণিক বিচল্বি 

হইয়া পার্বতীর মুখের দিকে একবার চাহিলেন, পরে আত্মদমনপূর্র্বক নিজে, 

চিত্তবিকৃতির কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া দেখেন-_সম্মুখে মদন। অমনি তৃতী 
নেত্র ধক্ ধক্ করিয়া! জলিয়1 উঠিল, অগ্নিজীলা সবেগে ছুটিল, মূহূর্থে মদন তম্মীভূ 

হইল । দেবতারা আকাঁশে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। মহাদেব অবিল! 
সে স্থান ত্যাগ করিয়! চলিয়! গেলেন, পার্বতী ক্ষুগ্রমনে গৃহে ফিরিলেন। 

পার্বতী এখন বুঝিলেন, রূপে শুদ্ধপ্রেমের সম্ভব হয় না। বিনা সংযমে, কি, 

সাধনায়, বিনা তপস্তায় প্রেম-লাভ হয় না। স্থতরাং পরা-প্রেম-লাঁভের নিগি 

তিনি মহাতপন্তায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বসনভূষণ ত্যাগ করিয়া তিনি বন্ধল 

চীরবাঁস ধারণ করিলেন। অনাহার, অনিত্রা ও সর্ববিধ কঠোরতা সহ করিতে 

লাগিলেন। শীতকালে আকণ্ঠ শীতল জলে দাঁড়াইয়া, দারুণ গ্রীষ্মে চারিপার্দ 

ভীষণ অগ্নি জালাইয়া যোগিনীবেশে যোগ করিতে লাগিলেন । মূখে শুধু শিবনাঃ 
হৃদয়ে শুধু অতীষ্টদেবতা, হৃদয়দেবতার অভয়পদচিস্তা । এইরূপে বন্ৃকাল গং 

হইল ; হিমালয় তীহার সোনার পার্ববতীর এই অবস্থা দেখিয়] গ্রমাদ গণিলেন। 
মহাদেব আর স্থির থাকিতে পাঁরিলেন না। ভক্তবৎ্সল ভোলানাথ এইর 

তপস্তায় ভক্তের নিকটে না আসিয়া! থাকিতে পারিলেন না । একদিন তিনি ছগ্মবে। 
পার্ববতীর নিকট আসিয়া দেখ! দ্িলেন। কথাপ্রসঙ্গে শিবকে পাইবার জন্য পার্ব 
তপস্যা করিতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি পার্ধতীর ভক্তি-পরীক্ষাঁর জন্য ক 

বিদ্রপের সহিত শিবের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন এবং শিব সমস্ত দেবতার মং 
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নকৃষ্ট, তাঁহার সহিত বিবাহ হইলে যথেষ্ট দুঃখতোঁগ করিতে হইবে, অন্য দেবতার 

দহিত বিধাহ হইলে বিলক্ষণ সথখভোগের সন্তাবনা, ইত্যাদি বলিয়! পার্ধতীকে 

পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । পার্কতী এই শিবনিন্দা সহ করিতে ন] পারিয়] ক্রমশঃ 
উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে শাপপ্রদানে উদ্ভত হইলেন। মুহূর্তে ছদ্মবেশ অস্তহিত 

হুইল। তাঁহার উপাশ্যদেবতা, তাহার হৃদয়দেবতা সম্মুখে বিবাজ করিতে 
'লাগিলেন। শিব পার্ধতীকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন। পার্বতীর 

চপস্যা সিদ্ধ হইল। 

হিমালয় ও মেনকা এই সংবাদে যারপরনাই আহলাদিত হইলেন এবং সত্বরই 

ববাহের আয়োজন করিলেন। হিমালয় স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিলেন। দেবতারা 

মহাঁনন্দে বিবাহোঁৎসবে যোগদান করিলেন। ভোলানাথ তীহাঁর হারানো সতী 

ফিরিয়া পাইলেন। দেবতাদের প্রার্থনায় শিবের অনুগ্রহে মদনও পুনরায় 

দীবন পাইলেন। 

সাবিত্রী 
অতি পূর্বকালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক বাজ! ছিলেন। রাজার কোন 

নস্তানার্দি হয় না; অবশেষে সাবিত্রীদেবীর উপাসন! করিয়া তিনি এক কন্যা লাভ 

করিলেন এবং তাহার নাম রাঁখিলেন “সাবিত্রী*। দেবতার বরে জন্মগ্রহণ করিয়া 

সাবিত্রী দেবতার ন্তায় রূপ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সাবিত্রী যৌবনসীমায় 
পদার্পণ করিলেন। রূপের গ্রভায় দিগন্ত আলোকিত হইল। কন্যাকে বিবাহ- 
বাগ্যা দেখিয়া অশ্বপতি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সাবিত্রীর 
পযুক্ত পতি মিলিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অশ্বপতি কন্তাকে স্বয়ং পতির 

অনুসন্ধীন করিতে অঙ্থরোধ করিলেন। পিতার আদেশে সাবিত্রী পতির অন্বেষণে 

য়ং বহির্গত হইলেন। 
বহু দেশ ভ্রমণ করিয়। সাবিত্রী অবশেষে এক তপোবনে আসিয়া উপনীত 

ইইলেন। শাহদেশের রাজা ছ্যামৎসেন বৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রস্ত ও দৃষ্টিশক্তিহীন হইলে, 
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তাহার শক্রগণ কর্তৃক স্বরাঁজ্য হইতে বিতাড়িত হুইয়৷ পত্বী স্থবঙ্গা ও পু 
সত্যবান্কে লইয়া এ তপোবনে বাস করিতেছিলেন ! শুভ মুহূর্তে সাবিত্রীর সহি; 
সত্যবানের সাক্ষাৎ হইল। সাবিত্রী সেই মুহূর্তে তীহাকে মনে মনে স্বামিরণ 
বরণ করিলেন। সিদ্ধমনোরথ হইয়া সাবিত্রী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন | 

একদিন দেবর্ধি নারদ 'অশ্বপতির সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন, এমন 
সময়ে সাবিত্রী আপিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন ও “তপোবনবাসী সত্যবান 

তাহার স্বামী” এই কথা পিতাকে বলিলেন । নারদ এ বিবাহে অসম্মতি জানাই 

কহিলেন_-“সত্যবান্ অল্লাযুঃ, অগ্য হইতে একবৎসর পূর্ণ হইলে তাহার মৃত 

হইবে ।” অশ্বপতি সাবিত্রীকে অন্য কোন পাত্র মনোনীত করিতে বলিলেন 

সাবিত্রী কহিলেন_-“আঁমি মনে মনে সত্যবান্কেই স্বামিরপে বরণ করিয়াছি 

পুনরায় অপরকে কিনূপে বিবাহ করিব? সত্যবান্ অল্লামুঃ হইলেও তিনি আমা 

স্বামী।” কন্যার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! জানিয়! অশ্বপতি বাধ্য হইয়া তপোবনে ছ্যুম্খসেনে 
নিকট গমন করিলেন এবং শুভক্ষণে সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সম্প্রদান করিলেন 

সাবিত্রী শ্বশুর ও শ্বশ্রমাতার সহিত তপোৌবনেই রহিলেন। 
নারদের বাক্য সাবিত্রীর মনে সর্বক্ষণ জীগরূক রহিল। তিনি সর্বক্ষণই মে! 

দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । নির্দিষ্ট দিনের তিন দিন পূর্ব্বে তিনি স্থামী 
মঙ্গলকামনায় ভ্রিরাত্রব্রত আর্ত করিলেন। অবশেষে সেই ভীষণ দিন উপস্থিত হইন 

সত্যবান্ যথারীতি কা সংগ্রহ করিবার জন্য বনে চলিলেন। সাবিত্রী সু 

যাইতে চাহিলেন, সত্যবান্ অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্ত সাবিজ্রী কিছুতেই নিব, 

হইলেন না। অগত্যা সত্যবান্ তাহাকে সঙ্গে লইলেন। সাধ্বী স্বামীকে যে; 

গম্ভীর মধ্যে ঝেষ্ঠন করিয়া চলিলেন | 

কাঠ কাটিতে কাটিতে সত্যবানের অত্যন্ত শির:পীড়া উপস্থিত হইল । তিনি 

অত্যন্ত অস্থির হুইয়া সাবিত্রীর ক্রোড়ে মন্তক রক্ষ করিয়া শয়ন করিলেন 
সত্যবানের চেতন। লোপ পাইল। ভীষণ রাত্রি উপস্থিত হইল। বনের অন্ধকার 

রাত্রির অন্ধকারকে যেন আরও ভীষণ করিয়া তৃপিল। সেই দুর্ভেগ্ক অন্ধকারে 
মধ্যে এক দেবজ্যোতি: বিকশিত হইয়া উঠিল; সাবিত্রী চাছিয়। দেখেন_ হর্য 
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সাবিত্রী 

দু, মন্তকে কিরীট, অঙ্গে জ্যোতিংপুঞ--এক বিরাট মৃত্তি! সাবিত্রী প্রণাম 
করিলেন। দেবতা কহিলেন_-“মা সাবিত্রী, আমি ধর্মরাঁজ যম, তোমার স্বামীর 

পরমায়ুঃ শেষ হইয়াছে । আমার অনুচরেরা তোমাঁর সতীত্বতেজে অগ্রসর হইতে 
পারিল না, আমি স্বয়ং আপিয়াছি; তোমার স্বামীকে ত্যাগ করিয়া! তুমি গৃহে গমন 

কর। অর্ত্যবাসী সকল জীবের অদুষ্টে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, আমি আশা! করি তুমি 
এজন্য দুঃখ করিবে না।” যমরাজের অনুরোধে সাবিত্রী সত্যবানের শবদেহ ত্যাগ 

করিয়া কিছুদূর সরিয়া গেলেন। মৃত্যুরীজ সত্যবানের দেহ হইতে অনুষ্টপ্রমাণ এক 
পুরুষমৃত্তি বাহির করিয়া তাহা লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। সাবিত্রীও তাহার 

অন্থুমরণ করিলেন । ধর্মরাজ সাবিত্রীকে তাহার অন্ুদরণ করিতে নিষেধ করিলেন । 

সাবিত্রী যমের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেবলই তাহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন 
এবং কহিলেন--“পিতঃ, আপনি বলিলেন “মৃত্যুই বিধির বিধান”, আবার সেই 
বিধানেই সতীর আত্মা পতির আঁত্ার সহিত চির-অবিচ্ছিন্ন ; সুতরাং নারী স্বামীর 
অন্থলরণ কবিতে বাধ্য। অতএব আপনি আমাকে নিবারণ করিতেছেন কেন ?” 
ধর্মরাজ সন্তষ্ই হইয়া বলিলেন_-“আমি তোমার ধর্শজ্ঞানে পরম সস্তোষলাভ 
করিয়াছি। স্বামীর পুনজ্জীবন ব্যতীত অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী 

কহিলেন__-“আমার অন্ধ শ্বশুর চক্ষুলাভ করুন|” যমরাজ কহিলেন-_-“তথাস্”। 
আবার কিছুদবর গিয়া যম পশ্চাৎ ফিরিয়া সাবিত্রীকে উন্মাদিনীর ন্যায় আসিতে 

দেখিয়া বলিলেন-_-“বৎসে ! তোমার স্বামীর আমু শেষ হইয়াছে, তুমি গৃহে গমন 
কর; তোমার উপর আমি বড় সন্তষ্ট হইয়াছি, পতি ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা কর।” 

সাবিত্রী বর প্রার্থনা করিলেন-__“আমার শ্বশুর হৃতরাঁজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হউন।” যম 

উত্তর করিলেন-_“তথাত্তঃ । সাবিত্রী পুনরায় চলিতে লাগিলেন । যম কহিলেন-__ 
অনর্থক কেন আসিতেছ? গৃহে যাও।” সাবিত্রী বলিলেন__-“আমি গৃহে ফিরিতে 
অনমর্থ; কি এক অলক্ষ্য শক্তি যেন আমাকে স্বামীর পশ্চাতে টানিয়া লইয়া 
যাইতেছে। যেখানে স্বামী থাকিবে সেইখানেই স্ত্রী থাকিবে । আমার আত্মা ত 

পূর্বেই গিয়াছে, এখন দেহ যাইতেছে ।” আবার যমরাজ বলিলেন-_স্বামীর জীবন 
ভিন্ন অন্য কোন বর প্রার্থনা! কর।” সাবিত্রী বলিলেন__“আমার পিতার পুত্র 
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ভারতের নারী 

হউক ।” যমরাজ “তথাস্ত” বলিয়া চলিতে লাগিলেন । সাবিত্রীকে আবার পশ্চা্ে 
আসিতে দেখিয়া যমরাজ বলিলেন__“মা, তুমি বড় অবোধের ন্যায় কাজ করিতেছ। 

স্বামী পাপাচরণ করিয়া নরকে যাইলে স্ত্রীবও কি সেখানে যাইতে হইবে?” সাবিত 

বলিলেন-ধর্্মরাঁজ, স্বামী জীবিতই হউন আর মৃতই হউন, স্ত্রীলোক স্বামীর পূজ 

কবিবেই। স্ত্রীর সহিত ম্বামীর ইহকালি-পরকালের সম্পর্ক। স্ত্রী স্বামীর ধণ্মে 
সহায়, কণ্মের সঙ্গিনণী। অতএব স্বামীর পাপে স্ত্রী নরকে যাইতেও গ্রস্ত, পৃথগ, 

ভাবে স্বর্গে যাইতেও প্রস্তত নয়।” ধর্মরীজ বলিলেন-__“তোমার ধর্মজ্ঞানে অতী 

সন্তষ্ট হইয়াছি; কিন্তু কি করিব, আযুঃ শেষ হইলে কেহ তাহাকে বাঁচাইতে পাৎে 
না। অতএব তুমি স্বামীর ভীবন ভিন্ন অন্য সব বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী কহিণে" 
_-পিতঃ, যখন এত অগ্রগ্রহ কবিলেন তখন সত্যবানের পুত্র রাজা হইবে এই 
বর দিন” যমরাজ সাবিত্রীর কথায় এত তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তিনি ততক্ষণাৎ 
বলিলেন-_-“তথাস্ত”। সাবিত্রী আশ্বস্ত হইলেন) বুঝিলেন স্বামীর প্রাণ রঙ্গ 
করিতে পারিবেন। তিনি পুনরায় যমরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন 

যম এইবার বিরক্ত হইয়া কহিলেন--“তোমার প্রার্ধিত সকল বরই দান করিয়াছি 
আর কি তোমার প্রার্থনা করিবার আছে? তোমার স্বামীর জীবনকাল শে 

হইয়াছে, এক্ষণে আর কোন উপায় নাই, তুমি গৃহে গমন কর।” সাবিত 
কহিলেন-_-“ধর্মরাজ, এইমাত্র আপনি বলিলেন যে, সত্যবাঁনের পুত্র রাজা হইবে 
তিনি ত মৃত, তবে ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? আপনার বাক্য কি অন্যথা হইবে 

ধশ্মরাজ চিন্তিত হইলেন, বুঝিলেন বালিকার নিকট তিনি পরাস্ত হইয়াছেন 
সন্থষ্টচিন্তে ধন্মরাজ সত্যবানকে পুনজ্জীবিত করিলেন। অকপট অব্যভিচাগ্ি 

পতিভক্কির নিকট সাক্ষাৎ মৃত্যুদেবতাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল । সাবি 
সত্যবান্কে লইয়! হষ্টচিনডে ফিরিয়া আপমিলেন। সত্যবান্ যেন নিদ্রা হইতে 

উঠিলেন, তিনি এ পর্যন্ত কোন সংবাদও জানেন না । রাত্রি হইয়াছে, অথচ সাবিত 

তাহার নিদ্রাভঙ্গ করেন নাই বলিয়া অন্যোগ করিতে লাগিলেন । পরে সাবিত্রী 

মুখে তীহার মহানিজ্ার কথা ও তাহার চেষ্টায় পুনজ্জীবন লাশ করিক্াছেন শুনি: 
ধন্ত হইলেন। 
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অনসুস্কা 
সত্যবান্ ও সাবিত্রীকে বহুক্ষণ দর্শন না করিয়া অন্ধ রাঁজা ও তাহার পত্বী বড়ই 

শোকাকুল হইলেন) সহসা অন্ধের নয়ন দর্শনক্ষম হইল; উভয়ে আশ্চর্য্যান্থিত 

হইলেন । সত্যবান্ ও সাবিত্রী হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কুটারে আগমন করিলেন । 
ঠাহাদদের নিকট সমস্ত শ্রবণ করিয়া অন্ধ রাজ ও রাণী সাধধবী সতী সাবিত্রীকে সহম্্র 

আশীর্বাদ করিলেন। অপুত্রক পিতার শতপুক্র হইল। সাবিত্রী পুভ্রের জননী 

ইয়া রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন | সাধবী স্ত্রী স্বামীর জন্ত যমের নিকটে 

ইতেও ভীত হন ন]। 

অনসূয়। 

ভারত-রমণীর সতীত্বের অন্যতম উজ্জল আদর্শ-_খবিপত্বী অনস্থরা | ইনি ব্রহ্ধার 

নসপুত্র মহর্ষি অত্রির সহধর্মিণী । তৎ্কাঁলে ইহাব সতীত্বমহিযা বিশ্ববিশ্রুত ছিল | 
কবলমাত্র পাতিব্রত্য দ্বারাই ইনি অসাধারণ ক্ষমত' অঞ্জন করিয়াছিলেন | 

একদিন ব্রহ্ম, বিষণ ও মহেশ্বর ইহার সতীত্ব পরীক্ষার জন্য ব্রাহ্মণবেশে মহষি 
মত্রিণ আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ততৎ্কালে মহত আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন 

1. কার্ধযবশত: স্থানান্তরে শিয়াছিলেন। অগত্যা অনন্থ্য়াকেই অতিথি-পৎ্কারের 

1 গ্রহণ করিতে হইল । তিনি যথাবিধি পাগ্য-অধ্যাদি প্রাথমিক আতিথা প্রদান- 

বক ক্ষুধার্ত অতিথিগণের জন্য যথাশক্তি অন্ন-ব্যঞুনাদি প্রস্তত করিঘা আঁতিথি 

ক্ষণগণকে আহারার্থ আহ্বান করিলেন । খাইতে বপিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিলেন-_ 

মামরা প্রত্যেকে এইক্রপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, বন্ত্াচ্ছািত কোন বাক্তি পরিবেশন 

'বলে আমরা সে অন্নম্পর্শ করিব ন1।” অতিথিগণের এই কথায় সাধবী অনস্থয়া 

[সমস্ায় পড়িলেন। ক্ষুধার্ত অতিথি ভোঞঙ্জনের আদনে উপবিষ্ট স্বামী কখন 

ীসিবেন তাহার কোন ঠিক নাই ; তিনিই বা কেমন করিয়। প্রাঞ্চিবরস্ক পুকুষগণের 

মুখে বন্ত্রাচ্ছাদিত ন]| হই পরিবেশন করিবেন ? অভুক্ত অতিথি বলিয়া! থাকিলে 

| উঠিয়া চলিয্না গেলে আশ্রমধর্মের হানি হয়; অথচ পরিবেশন করিতে গেলে 

তীহ্ধর্ম ব্যাহত হয়। এখন সতী উভয়সন্কটে পড়িয়া! সঙ্কটহাঁরী মধুস্থদনকে ম্মরণ 
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করিয়া মন্ত্পূত জল অতিথিগণের মস্তকে ছিটাইয়া দ্িলেন। সতীত্মহিমায় তৎক্ষণাৎ 

অতিথিগণ সগ্যোজাত শিশ্তর আকার প্রাপ্ত হইলেন । তখন অনস্ুয়া শিশু তিনটিকে 

কোলে লইয়া তাহাদিগকে স্তন্ূপান করাইতে লাগিলেন । 

এদিকে সরশ্বতী, লক্ষ্মী এবং পার্বতী স্বন্থ স্বামীর অদর্শনে খুঁজিতে খুঁজিতে 
সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়] ত্রিমুদ্তির এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখিয়া অতিমাত্র বিশ্মিত 

হইলেন এবং তীহাদের উদ্ধার-মানসে তপস্তা করিতে লাগিলেন । তপশ্যার ফলে 

তথায় দেবাদিদেবের আবিভাব হইল এবং ত্রিমৃত্তি তাহাদের পূর্ববাবস্থা ফিরিয় 

পাইলেন । অনস্থয়! যখন দেখিলেন যে, অতিথিত্রয় ছদ্মবেশী ব্রহ্ধা, বিষুট ও মহেশ্ব' 
তখন তিনি তাহাদের পদতলে পড়িয়া মার্জনা! ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । ত্রিমু 

সন্তষ্ঠ হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। অনহ্য়। বলিলেন যে, “যর 
আপনারা আমার উপর সন্তষ্ট হইয়া থাকেন তবে বর দিন যে, আমি যে 

আপনাদের মত গুণসম্পন্ন পুত্র লাত করি।” মুক্তিত্রয় “তথাস্ত' বলিয়া অন্তহি' 

হইলেন । কালক্রমে ইহার গর্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের অবতারস্বর্ূপ মহা 
দত্তাত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন। সতী অনন্য়া সতীত্ব মরধ্যাদায় চিরদিনই পূজা পাই; 

আসিতেছেন । 

অরুন্ধতী 

ভারতের নারীকুলশিরোমণি বশিষ্ঠ-পত্ী অরুদ্ধতী। সতীত্বের এমন গবিমা 

আদর্শ, এমন বিদুষী ও ক্ষম্তাপরায়ণা তাপসী নারী ভারতের চিরযুগের পূজা 
শ্রদ্ধার পাত্রী। যঙ্ঞাগ্সি হইতে যীহার জন্ম, যিনি আজীবন পৃতচরিক্র! 

শুদ্ধচিত্তা, “নি যে সকল নারীর আদর্শের পাত্রী হইবেন, তাহাতে ৩ 

বিচিত্রতা! কি? 
শান্তে লিখিত আছে-ত্রঙ্গার মানসকন্যা সন্ধ্যাই অকুদ্ধতীরূপে মর্্যে জন্ম 

করেন। লোহিত সাগরের তীরে চন্্রভাগা নামে এক পর্বতে ইনি আরাধ্য দে. 
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ফুর সাক্ষাৎলাতের আশায় বহুকাল তপস্যা করিলেন; কিন্তু আত কঠোর 

পত্যাতেও বিষ্তুর সাক্ষাৎলাভ হইল না; তপন্তার ক্রটি কিছুই হয় নাই, তথাপি 
রাধ্যদেব সাক্ষাৎ দিলেন না কেন, এই চিন্তায় সন্ধ্যার শরীর শীর্ণ হুইতে লাগিল । 
স্তরে বলে, কোন ইষ্টগুরুর নিকট দীক্ষা না লইলে তপস্তা সফল হয় না । তপস্তা 
রস্তের পূর্বে অকুন্ধতী কোন দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই তাহাকে এবূপ বিপদে 

ডতে হইয়াছিল। অবশেষে প্রজাপতি ব্রদ্ষার দয়া! হইল। সন্ধ্যাকে দীক্ষা দিবার 

্ স্বয়ং ব্রন্ধা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্টদেবকে পাঠাইলেন । সন্ধ্যা বশিষ্ঠের নিকট হইতে 

ক্ষা লইয়1 পুনরায় তপস্কা আরম্ভ করিলেন । এবার সন্ধ্যার কঠোর তপস্তায় 

'রাধ্যদেব স্বয়ং আসিয়া সন্ধ্যাকে তাহার অভিলধিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন । 

যা স্থখশাস্তি, ধন-এ্বর্ধ্য, রাজবৈভব প্রভৃতি কিছুই ন। চাহিয়া শুধু পাতিত্রত্য বর 
না করিলেন। বিষুণ বলিলেন,_এ জন্মে তোমার এই তপস্যার জন্য তুমি 

ধাতিথি খধির যজ্জে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে। এ জন্মে তোমার কামনা! পূর্ণ হইবে। 
মি এ জগতে সত্তীত্বের চরম আদর্শ রি অবশেষে স্বামীর সহিত নক্ষত্রমগ্ডলে 

রদিন বাস করিবে ।” 

কিছুকাল পরে চন্দ্রভাগ| নদীতীবস্থ এক তপোবনে মেধাতিথি খধি জগতের 

টলের জন্য জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; ত্বর্গের সকল দেবতাই দেই যঙ্ঞে 
পস্তিত হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ হইতে সকল দেবতাই মেধাতিথির যজ্ঞে সন্ত 
টয়া আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন। যজ্ঞশেষে তম্মরাশি সরাইবার সময় তিনি 

ই ভম্মমধ্যে এক পরমাস্থন্দরী শিশু-কন্ত! দেখিতে পাইয় খুবই আশ্চধ্যান্বিত হইলেন। 
মন সময় দৈববাণী হইল--“ইনি ব্রহ্মার মানসকন্ত! ; পুণ্যকশ্ম সম্পাদন করিয়া জগতে 

জল আদর্শ বাঁথিবার জন্য আবার জন্মগ্রহণ করিলেন ।” 

মেধাতিথি তৎক্ষণাৎ শিশু-কন্তাটিকে কোলে লইয়া খুব আদর-যত্ব করিতে 

গিলেন। তখন ইহার নাম রাখিলেন “অকুদ্ধতী” অর্থাৎ যিনি কোন কারণে ধর্মের 

কদ্দাচরণ করেন ন1। 

খুব কম খধিই বিবাহ করেন এবং ইহাদের সম্তানাদি কমই হয়, কিন্ত প্রত্যেক 
ধর শিষ্য থাকে অনেক। মেধাতিঘির আশ্রমেও বহুসংখ্যক শিশ্ক ছিল। 
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মেধাতিথি, তাহার পত্বী ও বহু শিষ্যের অপার স্সেহে ও পরম যত্বে অরুন্ধতী দিন দিন 
শশিকলার ন্তায় বন্ধিত হইতে লাগিলেন । যখন অকন্ধতী সকল রকম স্ত্রীশিক্ষা 
স্থশিক্ষিতা হইলেন, যখন তাহার হৃদয় জ্ঞানে, করুণায়, শুচিতায় পূর্ণ হইল, যখন 
ঘৌবনের পরিপূর্ণ বূপলাবণ্য সারা দেহে ফুটিয়া উঠিল, তখন সকলে দেখিলেন একটা 
সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা । 

অরুন্ধতী যৌবনে পদার্পণ করিবার কিছুকাল পরেই দৈবক্রমে মেধাতিথি। 
আশ্রমে বশিষ্ঠটদেব আপিগ্না উপস্থিত হইলেন । বশিষ্ঠদেব অকুন্ধতার প্রথম দর্শনে! 

মুগ্ধ হইলেন। অকুন্ধতীও বশিষ্টদেবকে দেখিয়া বিচলিতা হইলেন । মনে হই 

ইনিই যেন তাহার ইহকালের ও পরকালের দেবতা । অরুন্ধতী এই ভাবাস্তরে 

কথা খধিপত্বীর নিকটে গিয়! কহিলেন। ঝধিপত্বী কহিলেন, “মহত্ধি বশিষ্ঠদেব 

এ জগতে জ্ঞানে ও ধর্শে শ্রেষ্ঠ । গত জন্মে ইনিই তোমাকে দীক্ষ! দিয়াছিলে 

বলিয়াই তুমি বিষ্ণুর সাক্ষাৎ-দর্শনলাভ করিয়াছিলে | ব্রহ্মার ইচ্ছায় ইনিই এ জে 

তোমার স্বামী হইবেন । এই মহস্বির সেবা করিয়াই তুমি জগতে সতীত্বের আদ? 
রাখিয়া যাইবে ।” 

এ আশ্রমে বশিষ্ঠদেবের হঠাৎ আগমনে মেধাতিথি বড়ই সন্তষ্ট হইলেন । সর্ব 

ঝষি বুঝিলেন অরুত্ধতীর বিবাহকাল উপস্থিত বলিয়া দৈবক্রমে বশিষ্টদেব তীহা' 
আশ্রমে আগমন করিয়াছেন । তিনি বশিষ্ঠদেবের নিকট অকুদ্ধতীর বিবাহের প্রস্তা 

করিলেন । বশিষ্ঠদেব কোনরূপ আপত্তি না করিয়া বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। 

শুভদিনে শুভক্ষণে স্বর্গের সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া মেধাতিথি ব্র্থ 

বশিষ্টের হস্তে তাহার বড় !আদরের, বড় আ্সেহের কন্তাকে সমর্পণ করিনে 

দেবতার] ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন! বিবাহের পর স্বামীর সেবাই অরু্ধত 
একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হইয়া উঠিল। স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তি 

ধন্যা হইলেন । 
কালে সতী অরুদ্ধতী শতপুন্র প্রনব করেন । পুত্রগণও বশিষ্ঠদেবের ন্যায় সু শিক্ষি 

ও জ্ঞানী হইয়াছিলেন। পুক্পালনকালেও অরুন্ধতী কোনদিন স্বামিসেবা তু 

যন নাই। অরুন্ধতীও স্বামীর স্যায় ক্ষমাশীল! ছিলেন । বিশ্বামিত্রের সহিত বিবা 
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অরুজ্ধতী 

ত পুত্রের নিধনে যেদিন বশিষ্ঠ ক্ষমা ও ধৈষ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বামত্রকে 

ক্ষশাপ দিতে উদ্যত হুইয়াছিলেন, সেদিন অরুন্ধতী স্বামীর ক্রোধ নিবৃত্ত করিয়া 
ঘীকে এ মহাপাঁপে লিপ্ত হইতে দেন নাই । তখনকাব বান্ধণ বা খষি তাহাদের 
বদ্-তুল্য শক্তির প্রভাবে কোন কোন স্থলে ব্রহ্ষশাপ দিয়! নিজেদের শক্তিক্ষয় 

তে বাধ্য হইতেন এবং সেই পাঁপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আবাঁব বহুকাল কঠোর 
না করিয়! পাঁপক্ষালন করিতেন। কিন্ত বশিষ্ঠদেব অকুন্ধতীকে অগ্ধাঙ্গিনীবূপে 

যা এরূপ পাপে কোন দিন পিপ্ত হন নাই । 
এ জগতে বহুকাল সংসার করার পর অকুন্ধতী স্বামীর সহিত স্বর্গে যাইয়া তাহার 

ত এখনও বসবাস করিতেছেন । আজ পর্যন্তও ইহাব! সপ্তর্বিনগুলে থাকিয়া 
দের পুণ্যকম্মের জন্য আশীর্বাদ করিয়া থাঁকেন। উত্তব আকাশে প্রবনক্ষত্রেব 

5ই এই সপ্তধিমগ্ডল । এই সাতটা নক্ষত্রের মধ্যে যে উজ্জল ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখিতে 

টয়া যায়, সেটা বশিষ্টঠের সহধন্মিণী সতীশিরোমণি অরুন্ধতী । 

কত হাজার বৎসর আগে অরু্ধতী স্বর্গে গিয়াছেন, কিন্তু তাহার লতীত্ব-মহিম! 

ও বিলীন হয় নাই । আজও সেই পুণ্যমহিমা চিব-উজ্জ্রন | হিন্দুনাবীর বিবাহের 
য় এই সতীর নাম ভক্তিভরে উচ্চারণ করিতে হয়, এবং বব কন্যাকে আকাশে 

ম্বতীকে দেখাইয়া দেন। কন্যাও অরুন্ধতীকে লক্ষ্য কবিযা এই মন্ত্র পাঠ 
[ন__ 

“ছে অকন্ধতী ! আমি যেন তোমারই মৃত আমাব পতিতে কায়মনোবাক্যে লগ্গ 

1 থাকিতে পারি ।” 
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সীতা 
যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু পবিত্র তাহা সীত| অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে 

সর্বংসহা সীতার মত হওয়া সকল স্ত্রীলোকেবই উদ্দেশ । এই সীতা মিথিলার রা 

রাজর্ধি জনকের কন্যা | প্রবাদ আছে, যজ্ঞের জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে গিয়! জন, 

রাজা এক রূপলাবণ্যবতী কন্তা প্রাপ্ত হন এবং সেই কন্তাকে তিনি নিজের কন্থা 

ন্তায় লালনপালন করেন। লাঙ্গলের সীতা অর্থাৎ ফলা! হইতে উঠিয়াছিলেন বনি! 
সেই কন্তা “সীতা” নামে অভিহিত! হন। 

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সীতার রূপ দশ দিক আলোকিত করিতে লাগিল। তাহা 

গুণের সীমা ছিল না। পিতার নিকট হইতে ধখন সর্ববশান্ত্র ও সর্ববধর্ঘম শিল্ 
করিলেন, তখন তাহার বয়স মাত্র ছয় ব্সর। 

রাজর্ধি জনক কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে উপযু 
পাত্রের হস্তে দান করিতে মনস্ করিলেন। বহু সাধনায় প্রাপ্ত হরধনু তাহার গৃ 

ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন-যেকেহ সেই ধনু ভঙ্গ করিতে পারিবে 

তাহাকেই তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন । একে একে সকল দেশের রাজকুমার 

আমিলেন, কিন্তু ধনু ভঙ্গ কর! দূরে থাকুক, অনেকেই তাহ! তুলিতেও পারিনে 
না। লঙ্কার রাক্ষররাজ রাবণও ছ্মবেশে আসিয়াছিলেন, তিনিও অসমর্থ হই। 

লজ্জা, ক্ষোভ, অপমান লইয়া ফিরিয়া গেলেন। জনক মহাচিস্তিত হইলেন। 

বিশ্বামিত্র ঝধি তাড়ক! রাক্ষসীর উৎপাত নিবারণ করিবার নিমিত্ত অযোধ্যা 
রাজা দশরথের নিকট হইতে রাম ও লক্ষমণকে তাড়কাবধের জন্ত লইয়া গিয়াছিলে: 

তাড়কাবধের পরে বিশ্বামিত্র রামকে সীতার উপযুক্ত পাত্র মনে করিলেন এবং 
ভাইকে লইয়া জনকের সভায় উপস্থিত হইলেন । বিশ্বামিত্রের আদেশে ; 

অবলীলাক্রমে সেই ধস্থ ভঙ্গ করিলেন। দশরথ সংবাদ পাইয়! মিথিলায় আসিলে 
রামের সহিত সীতার বিবাহ হইল। জনকের তিন ভ্রাতুদ্ুত্রীর সহিত রামের অ 
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সীতা 

1 ভ্রাতারও বিবাহ হইল । সীতা ও অন্যান্ত বধুদের লইয়া দশরথ অযোধ্যায় 

রলেন। 

অযোধ্যায় গিয়া সকলেরই কয়েক বৎসর বেশ স্থখে কাটিল। দশরথ অত্যন্ত বৃদ্ধ 

যায় জোস্টপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন । কিন্তু বাঁণী 
কেয়ী দাসী মন্থরার প্ররোচনায় নিজপুক্র ভরতকে রাজ! করিবার উদ্দেশ্যে 

[শলে রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাস ঘটাইলেন। রামের বনগমনই স্থির হইল। 
রাম একে একে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শেষে জানকীর নিকটে 

স্থিত হইলেন। কহিলেন--“জানকি, মনে করিয়াছিলাম, বুঝি আমাদের চির- 
[ই স্থখে কাটিবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। পিতৃসত্য পালন করিবার 

' আমি বনবালী হইতে চলিয়াছি। তুমি এই চতুর্ঘশ বৎসর গুরুজন সেবায় নিযুক্ত 

| আমায় বিদায় দাও ।” এই কথায় সীতা কহিলেন-_-“তুমি যদি বনে 

কর, তাহা হইলে আমি কি স্বখে রাজপ্রাসাদে থাকিব? তুমি আমার একমাত্র 

; তুমি যখন যেভাবে থাকিবে, আমিও সেইভাবে থাকিব । তোমারই নিকট 
5 শুনিয়াছি, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য গতি নাই। তুমিই ত বলিতে, স্বামীর 
নই স্ত্রীর জীবন ; স্বামীর সুখেই স্ত্রীর স্থখ। তুমি যদি বনে যাও, আমি দাপী 

| সঙ্গে যাইব । দাসীর সেবায় তোমার কষ্টের অনেক লাঘব হইবে ।” বাম এই 

বর মধ্যেও সুখী হইলেন, কিন্ত অশেষ প্রকারে সীতাকে বনবাসের কেেশের কথা 

টলেন। সীতা উত্তর করিলেন--“তোমার সঙ্গে তরুতলে বাস করিলেও আমি 

স্বর্গ বলিয়া মনে করিব; তোমার সঙ্গে থাকিয়া ধুলি-ধুসরিত হইলেও তাহা 

শোভিত বলিয়া মনে করিব। কুশকণ্টকে শরীর বিদ্ধ হইলে আমি তাহা 

[র স্সেহ-চুপ্বন বলিয়া মনে করিব। তুমি আমাকে সঙ্গে ন] লইয়া গেলে আমি 
ই প্রাণত্যাগ করিব।” সীতার এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা শুনিয়া রাম তাহাকে সঙ্গে 
ট-বাধ্য হুইলেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ অযোধ্যা অদ্ধকার করিয়া বনে 
শন; এদিকে পুত্রশোকে রাজ! দশরথ দেহত্যাগ করিলেন । 

মকে ফিরাইয়! অনিবার জঙ্য ভরত চিত্রকূটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাম 
চ বুঝাইয়। ভরতকে আশ্বস্ত করিলেন। ভরত তখন নিরুপায় হইয়া রামের 

১১৫ 



ভারতের নারী 

পাছক1 লইয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন। এই পাছুকার নীচে থাকিয়া ভরত রাজ্যশা 
করিতে লাগিলেন । 

এদিকে রাম অনেক বনে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পঞ্চবটী বনে আসিয়! উপ? 

হইলেন। €সথানে কুটার নিশ্মাণ করিয়া! তিনজনে বাস করিতে লাগিলে, 
সেখানে “রাক্ষসের বড়ই উৎপাত। সেখানে লঙ্কার রাঁজা রাঁবণের তগিনী শূর্পণ' 
একদিন বাম-লক্ষ্ণকে দেখিতে পাইয়া রাঁমকে বিবাহার্থ অন্থরোধ করেন। ইহা! 
তিনি রাম-লক্ষ্মণের নিকট যথেষ্ট অপমানিত হইয়া ভ্রাতার নিকট গিয়া নিযে 

দুঃখের কথ! বলিলেন । রাবণ শূর্পণখার মুখে সীতার সংবাদ পাইয়! তাহাকে 
করিবার জন্য মারীচ নামে এক রাক্ষপকে পাঠাইয়! দেন এবং নিজেও সঙ্গে আছে 
মারীচ স্বর্ণমুগরূপে রামকে কুটার হইতে অনেক দূরে লইয়া যায়। মারী 
কৌশলে লক্ষ্ণকেও কুটার ত্যাগ করিতে হইল। সেই স্থযোগে ছুষ্ট দশ 
সন্গযানিবেশে সীতার কুটার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সরলহৃদয়া স 

তাহাকে ভিক্ষা দিতে অগ্রনর হইবামাত্র ভণ্ড নিজমৃত্তি ধারণ করিয়! সীতাকে সং 
রথে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিল। তারপর সীতা এইরূপে রাম হইতে পু 

হইলেন এবং লঙ্কার রাবণের বন্দিনীরূপে থাকিতে বাধ্য হইলেন । রামের বি 
সীতা মৃতপ্রায় হইলেন । 

রাম ও লক্ষণ বহুকষ্টে সীতার সন্ধান পাইলেন। হ্থগ্রীব ও হনুমান প্র 

বানরগণের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব হইল। বাুনন্দন হনুমান এক লাফে সা 

পার হইয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন এবং সন্ধান করিয়। জানিলেন, সীতা অশোক। 

চেড়ীগণে বেষ্টিতা হইয়া আছেন। সেই চেড়ীগণ অন্ত কাজে যাইলে হহ্ু 

সীতার কাছে গিয়া বলিলেন_ “দেবি, আপনার স্বামী বনৃকষ্টে আপনার স 

পাইয়া আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন এবং আপনি এখানে আছেন জানিলে ? 

সসৈন্যে লঙ্কা আক্রমণ করিয়া আঁপনাঁর উদ্ধার করিবেন।” সীতার মু 
বেশ ও ম্লান মুখ দেখিয়া! হনুমান ভাবিলেন, মাকে আর বেশীর্দিন এখানে র 
উচিত নয়। তাই তিনি বপিলেন-_“মা, যদি কষ্ট একেবারে অসহৃ হইয়া! থা! 

তাহা হইলে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, আমি এক লাফে সাগর পার হ 
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পনাকে শ্রীরামের নিকট লইয়া যাইব |” সীতা যদিও হনুমানের নিকট নিদর্শন 
টয়াছিলেন যে, হস্থমান্ শ্রীরামেরই ভক্ত ও চর, তথাপি পরপুরুষের স্বদ্ধে উঠিয়া! 
1 পাওয়া এবং বীরশ্রেষ্ঠ হরধনুতঙ্গকারী রামের ভাধ্যার পক্ষে চোরের মত 

য়ন কর! তীহার স্বামীর অগৌরবের হইবে ভাবিয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। 
য হইয়া হনুমান ফিরিয়। শ্রীবামকে সমস্ত নিবেদন করিলেন; শ্রীরামচন্দ্র 
[রগণের সাহায্যে সাগরের উপর ভারতের উপকূল হইতে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত এক 
হৎ সেতু বীধিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিলেন এধং রাবণ ও তাহার সৈন্তগণকে বধ 
টয়া সীতার উদ্ধার করিলেন । 

এতকাল পরগৃহে বাস করিয়াছিলেন বলিয়! প্রজারা যদি সীতার উপর কোন 

স্ক আরোপ করে এবং তাহাতে যদি বংশমর্ধাদা ক্ষুপ্ন হয়, এই ভয়ে রাম সীতার 
পরীক্ষা করাইলেন ; সাধ্বী সীতা ইহা নীরবে অনুমোদন করিলেন; সীতা 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সকলে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। 

এদ্দিকে কৈকেয়ীর পুত্র ভরত, জ্ো্ঠ ভ্রাতার অনুপস্থিতি কালে তাহার পাদুকা 

হানে রাখিয়া নিজে তর্দীয় ভূত্যের ন্যায় প্রজীপালন করিতেছিলেন। এখন 

নামকে পাইয়া তাহাকে সিংহাসনে বসাইলেন। অযোধ্যাপুরী আনন্দ সাগরে 

হইল, কিন্তু তখনও সীতার দুঃখের অবসান হইল না। অক্নিপরীক্ষা প্রজার! 

হু চক্ষে দেখে নাই, সুতরাং তাহা বিশ্বাস না করিয়া অনেকে সীতার উপর মিথ্যা 

স্ক আরোপ করিতে লাগিল। চরমুখে এই সংবাদ পাইয়া প্রজারঞক রাম 

রায় সীতার বনবাসের ব্যবস্থা করিলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া কৌশলে 
মীকির তপোবনে রাখিয়া আসিলেন। 

সীতার দুঃখের সীমা রহিল না। সীতা তখন পূর্ণগর্তা। রাজরাণী মুনির 
রে যম্জপুত্র প্রসব করিলেন । বাজকুমারদিগের জন্মের কথা রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি 

নিলেন না। বাল্ীকি যথাকালে তাহাদের জাতকশ্মাদি সমস্ত সংস্কার কবাইয়া 

শান ও অন্ত্রবি্া শিক্ষা করাইলেন। পূর্বেই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা 
রয়াছিলেন; এই সময়ে লব-কুশকে বামায়ণ-গাঁন শিখাইলেন। লব-কুশের মুখে 

দ্লীকি-রচিত রামায়ণ-গান শুনিয়া সীতা স্বামিবিরহ ভুলিয়া যাইতেন | 
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অতঃপর মহাসমাঁরোহে শ্ররামচন্দ্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ আনম্ভ করিলেন। হিন্দু" 
আছে-কোন ধর্মকার্ধ্য স্ত্রী-বর্তমাঁনতায় স্বামী একাকী করিতে পাবেন না। 

যজ্ঞের জন্য সীতার স্বর্ণমূত্তি গড়াইতে হইল । সমস্ত রাজা ও মুনিদের নিমন্ত্রণ হঃ 
বাল্সীকি লব-কুশকে সঙ্গে লইয়া সেই যজ্জছে আসিয়া লব-কুশকে দিয়! রামায়ণ: 

করাইলেন। সকলেই লব-কুশেব রাম-চরিত গান শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। বর 

সীতা-স্থতি জাগরূক হওয়াঘ তিনি অস্থিব হইলেন। বালীকি সীতাকে অযো 

আনিলেন। সীতাঁর মনে স্বামীর প্রতি কোন বিছ্বেষভাঁব ছিল না। কেবল 

প্রজাদেব মনোরঞ্জনের জন্যই যে তাহার স্বামী এরূপ কার্য করিয়াছেন, তাহা : 

বিশিষ্টরূপে জাঁনিতেন। তাই স্বামীর প্রতি তাহার ভক্তি বিন্দুমাত্রও বিচলিত 

নাই। সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য বাল্মীকি রামকে অনরোঁধ করিলেন । 

পুনরায় পরীক্ষার কথা উঠিল । পরীক্ষার কথা শুনিয়া সীতার নিজের প্রতি অ 

ঘ্ণা জন্মিল। বারবার এই মম্শাস্তিক অপমান সীতা সহা কগিতে পারিলেন 

তিনি কাদিতে কাদিতে কহিলেন-_“ভগবতি বন্তুন্ধরে ! দ্বিধা হও, আমি ভে 

বক্ষে প্রবেশ করি ।” এই বলিম্বা সীতা মৃচ্ছিতা হইলেন । সহসা সভাস্থল ? 

হইল। পাতাল হইতে এক দেবীমৃত্তি উঠিয়া সীতাকে লইয়৷ অন্তহিতা হই 
সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল । সীতা পৃথিবী হইতে উঠিয়াছিলেন, অ 

পৃথিবীতেই লীন হইলেন । 



শৈব্যা 

ত্রেতাযুগে হুর্যযবংশে হরিশ্ন্্র নামে এক রাজা ছিলেন। শৈব্যা তাহার 

্বী। বাজপুরীতে কোন অভাবই ছিল না। বহুদিন প্রার্থনার পর রাজদম্পতি 

[ পুত্র লাভ করিলেন। তাহার নাম রাঁখিলেন রোহিতাশ্ব । শৈব্যার স্থথের 
মা রহিল না। 

কিন্ত স্থখের দিন কাহারও চিরকাল থাকে না, শৈব্যারও থাকিল না । হরিশ্ন্দ্র 

দিন মৃগয়া করিতে করিতে বনমধো ভ্রমণ. করিতেছিলেন, এমন সময়ে একস্থানে 

ণীর আর্তনাদ শ্রবণ করিলেন । সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন_এক এষি 
বিদ্যা সাধন করিতেছেন । ত্রিবি্ভা এবূপ আর্তনাদ করিতেছিলেন। হরিশ্চন্দ 

তে ব্যঘিত হইয়া খধিকে জঘন্য পৈশাচিক কার্যের জন্য বিলক্ষণ তিরস্কার 

রলেন। সেই খষি অপর কেহ নহেন, তিনি রাজত্ব বিশ্বামিত্র । বিশ্বামিত্র 

ধে জ্ঞানহারা হইয়া রাজাকে শাপ প্রদীন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু 

জ| অনেক অনুনয় করায় তিনি শীন্ত হইলেন । হরিশ্ন্্র আত্মপরিচয় দিলে, তিনি 

ইলেন-_“তোমার কর্তব্য কি?” রাজা উত্তর করিলেন-_-“দান” | বিশ্বামিত্র 

হলেন_-“আমাকে কি দান করিবে?” রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সসাগর! সদ্বীপা 

থবী দান করিলেন এবং দানের উপযুক্ত দক্ষিণা সহন্ত স্বর্ণমুদ্রাও দিতে স্বীকৃত 

লেন। কিন্তু যখন সসাগর সদ্বীপা পৃথিবী দান করিয়াছেন, তখন রাজকোষ 

ন্ত দান কর! হইয়াছে; স্তরাং অর্থ কোথায় পাইবেন? অধিকন্ধ বিশ্বামিত্্ 

হাঁকে তীহার প্রদত্ত পথিবীর মধ্যেও বাস করিতে দিলেন না। হরিশ্চন্দ্র তিন 
নের ভিতর দক্ষিণ দিবেন বলিয়। প্রতিশ্রুত হইলেন । হিন্দুশাস্ত্রে আছে-_বারাঁণসী 

খনাথের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত, অতএব পৃথিবীর বাহিরে ; স্থৃতরাং তাহার 
রাণসী গমনই স্থির হইল। 
রাঁজমহিষী শৈব্যা, ধিনি সসাগর] স্থীপা পৃথিবীশ্বরের পত্বী, তখন তিনি 

খারিণীর বেশে প্রকাশ্য বাজপথে বাহির হইলেন। রাজকুমার রোহিতাশ্ব তখন 
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পথের ভিখারী । বসন-ভূষণে পধ্যস্ত তাহাদের অধিকার নাই; কেন না, হরিশ্ট 
সমস্তই বিশ্বামিত্রকে দান করিয়াছিলেন । 

দক্ষিণাদানের শেষদিন উপস্থিত হইল। সহশ্র ন্বর্ণমূদ্রা দান করিতে হইবে 
অথচ ভিখারী হরিশ্ন্ের হস্তে এক কপদ্দিকও নাই । হবিশ্ন্্র একমনা হই 

ধর্মকে ও ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন এবং কাতরভাবে বলিতে লাঁগিলেন- 

“হে ধন্মরাজ! যেন অধ্মশে পতিত না হই।” 

ধর্মবাজ সদয় হইলেন। সে সময়ে দাসদাসী-বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল 

বারাণসীর এক ব্রাঙ্গণ আসিয়া শৈব্যাকে দাসীরূপে পাচ শত স্থবর্ণ মুদ্রায় তত 

করিলেন। হরিশ্জ্র শ্বয়ং এক চগ্ডালের নিকট পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রায় বিত্রী 
হইলেন | বিশ্বামিআ্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দক্ষিণা পাইলেন ; হবিশ্চন্দ্রের ধর্ম ক 

হইল। রোহিতাশ্ব মাতার সহিত রহিলেন। 

রাঁজনন্দিনী শৈব্যা এখন ক্রীততদীসী। যে দেহ পূর্বে নিত্য নৃতন বসন-ভূষ; 
আচ্ছাদিত হইত, বাজভেগে পরিপুষ্ট হইত তাহ! এক্ষণে ছিন্ন-মলিন বস্ত্র অঞ্ধ আৰু 

হইতে লাগিল, অনাহারে-অদ্ধাহারে সে দেহ শুধ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ শৈব্যাে 
ক্রয় করিয়াছিলেন, রোহিতাশ্বকে ক্রয় করেন নাই সুতরাং তিনি বোহিতাশ্বকে খাই 

দিতেন না। শৈব্যা প্রভুর প্রদত্ত মু্টিমেয় অঙ্গের অধিকাংশই রোহিতাশ্বকে দ্য 

নিজে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন । রাজার সন্তান, চারা 

রোহিতকে লইয়া তিনি শ্বামিশোক সহ করিতে লাগিলেন । স্বামীর এই অযথা! দা? 
ও দক্ষিণায় তাহার বিরক্তির ভাব আসিত না বরং স্বামীর যে ধর্মরক্ষা হইয়াছে, 

চিন্তাতে তিনি সকল কষ্ট ভুলিয়। যাইতেন । 

কিন্ধ তাহাতেও ছুঃখের শেষ হইল না। রোহিতাশ্ব একদিন এ ব্রাঙ্গণ 

পূজার জন্য বাগাঁনে ফুল তুলিতে গিয়াছিল, এমন সময় একটা সর্প তাহাকে দং, 

কৰিল। দেখিতে দেখিতে শৈব্যার নয়নমণি, শৈব্যার শেষ অবলম্বন রোহিতা 

শৈব্যার ক্রোড়েই মহাঁঘুমে ঘুমাইয়া পড়িল। অনাধিনী শৈব্যাকে একাই নিজপুর 
সংকারের জন্ত শ্শানে যাইতে হইল । 
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এদিকে চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিয়া তাহাকে শ্বশানে শবসৎকারের কার্ধ্যে 
নিযুক্ত করিল। মহারাজ হরিশ্জ্র রাঁজধর্ম ত্যাগ করিয়া, গ্রজাপালন ত্যাগ 

করিয়া শবদাহ-কাঁধ্যে নিয়োজিত হইলেন। শবদাহকাঁরীদিগের নিকট হইতে 
উপযুক্ত পাঁরিতোঁষিক গ্রহণ, তাহাদিগের শবদাহকাধ্যে-সহায়তা ইহাই, এক্ষণে কাহার 
ত্যত্রত। 

অন্ধকারময়ী ভীষণ রাত্রি! আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া 

[াত্রির ভীষণতাঁকে যেন আরও বাড়াইয়। তুলিয়াছে ; প্ররুতির সেই ভীষণতার মধ্যে 

গাল হরিশ্চন্দ্র তীহার প্রভুর কার্ধ্য করিবার জন্য শ্মশানে গমন করিলেন। অদূরে 
মাকঠের করণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া অগ্রসর হইয়! দেখিলেন, এক নারী একটী মৃত 

লককে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতেছেন । নারী আর কেহই নহেন-_হরিশ্ন্দ্- 
ত্বী শৈবা, পুভ্র রোহিতকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। হরিশ্তন্দ্ 

টহিলেন--“আমার প্রাপ্য রাখিয়া তুমি চলিয়া যাও, আমি তোঁমাঁর পুত্রের সৎকার 
রিব।” শৈব্যা কহিলেন “আমার এক কপর্দকও দিবার ক্ষমতা নাই, আমার 
শমী জীবিত, আমি এক ক্রাঙ্গণের ক্রীতদাসী |” স্বামী জীবিত! স্ত্রী ব্রাহ্মণের 
টীতদাসী! শুনিয়া হুরিশ্চন্ত্র বিচলিত হইয়া কহিলেন_-“ইহার পিতা কি নিষ্ঠুর! 
ত্র মৃত, স্ত্রী উন্মাদিনী, সে এখানে এখনও উন্মাদ হয়ে ছুটে এসে পড়েনি? 
গালের মুখে পতিনিন্ী শুনিয়া শৈব্যা বিচলিত হইয়া বলিলেন-_-“চগ্ডালরাঁজ, 
পনি এ স্বানে আমার একমাত্র বন্ধু। আপনি বন্ধু হইয়া আমার স্বামীর নিন্দা 

চবিতেছেন কেন? জানেন কি- স্ত্রীলোকের নিকট স্বামী কত বড়? স্ত্রীলোকের 

£চকাল-পরকাল যে স্বামী! তাহার নিন্দা স্ত্রীলোকের কাছে করা উচিত নয়। 
মীর নিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এ সব আপনারা বোধ হয় 
নেন না; স্ত্রীলোকের] সেই সতীর অংশ হইতে জন্মিয়াছে, অতএব তাহারা স্বামী 
ন্দা শুনিয়া স্থির থাকিবেন কিরূপে? আর আমার স্বামী একমান্ত ধর্মের জন্যই 
কূপ অবস্থায় আমাদিগকে রাখিয়াছেন।” পরে তাহার ক্রন্দনে প্রকাশ পাইল যে, 

ত্রের নাম বোহিতাশ্ব, স্বামীর নাম হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্ন্দ্র স্তস্তিত হইলেন । জগতে 
রও হরিশ্জ্র আছে! আরও রোহিতাশ্ব আছে !- হরিশ্চন্দ্র বড়ই অস্থির 
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হইলেন। মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকিত হইল । সকল সন্দেহের ভঞ্জন হইল; সেই আলো 
হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন যে, তাহারই পত্বী শৈবা। তাহার একমাত্র বক্ষের ধন রোঁহিতাশ্ব, 
লইয়! ক্রন্দন করিতেছেন। সেই মৃত্যুবিবর্ণ দেহের উপর হরিশন্ত্র মৃচ্ছিত হই 
পড়িলেন। মৃচ্ছাভঙ্গে সেই আকুল বিপাপের মধ্যে তিনি সমস্ত অবগত হইয়া শো; 
জ্ঞানহাবা হইয়া! ভাগীরঘীগর্ভে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্ত মরিবার জন্য ও 

চগ্ডালেব আদেশ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন । এই ভীষণ স্থানে ভী 

সময়ে বিশ্বামিত্র সহসা উপস্থিত হইলেন এবং তপ:প্রভাবে রোহিতাশ্বকে পুনজ্জি 
করিলেন । রাজন্বির আশীর্বাদ লইয়া! হরি*তন্্রস্্রীপুত্র-সমভিব্যাহাঁরে স্ববাঁজ্যে ফিবি 
আসিলেন, বিশ্বামিত্র তাহাকে সমস্ত পৃথিবী প্রত্যর্পণ করিলেন । শৈব্যার ছু 

রজনী শেষ হইল। 

দময়ন্তী 

বিদর্ভ দেশের রাঁজা ভীম অতুল এখ্বর্যের অধিপতি ছিলেন । কিন্তু কোন সন্ত 

না হওয়ায় তাহার মনে শাস্তি ছিল না । অবশেষে তিনি দমন মুণির বরে দরময় 

নামী এক কন্যা এবং দমন নামে এক পুত্র লাভ করেন । দময়ন্তীর রূপে ও * 

সকলেই মুগ্ধ ছিলেন । শশিকলার ন্যায় বাঁড়িতে বাড়িতে দময়ন্তী ক্রমে যৌবনসীঃ 

পদার্পণ করিলেন । চতুর্দিকে তাহার রূপের ও গণের কথা বিস্তৃতি লাভ করি 
রাজা কন্যার স্বম্ংবর ঘোষণ! করিলেন । 

ইতিমধ্যে একদিন দময়ন্তী অন্তঃপুরমধ্যে এক উপবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এ 

সময়ে এক স্থন্দর বাঁজহংস তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কৌতুহলপরবশ হই 

দময়ন্তী হংসটাকে ধরিলেন | হংস দময়ন্তীকে বলিল--“রাজকুমীরী আমায় ছাঘি 

দাও, আমি তোমাকে নলের সংবাদ বলিব ।” ইতিপূর্ব্রে দময়ন্তী অনেকবার ন; 

কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজহংসের মুখে নলের প্রকৃত পরিচয় পাইবার 
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কুল হইলেন। হংস দময়স্তীর নিকট নলের বূপ-গুণ এবং তাহার প্রতি নলের 

"সক্তি প্রততির কথা, সবই বলিল। দময়স্তী মনে মনে নলকে আত্মসমর্পণ করিলেন । 

'স স্বস্থানে চলিয়া! গেল । 

দেখিতে দেখিতে স্বয়ংবরের দিন নিকটবত্তী হইয়া আসিল । এক এক করিয়া 

'জাঁরা উপস্থিত হইতে লাগিলেন । নলও সংবাদ পাইয়া যাত্রা করিলেন । পথি- 

ধ্যে ইন্দ্র, চন্দ্র, বামু, বরুণ ও কলির সহিত নলের সাক্ষাৎ হইল । শুনিলেন 

হারাও দময়ন্তীকে লাভ করিবার জন্য বিদর্ভ যাইতেছেন। নলকে দেখিয়া 

'বতার] তাহাকে দময়ন্তীর নিকট দৃতম্বরূপ পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। নল স্বীকৃত 

ইলেন। নলরাজা বিবাহার্থ দেবতাদের দূত হইয়! দময়ন্ত্রীর নিকট চলিলেন। 

ন ভিন্ন এ কাধ্য আর কাহারও দ্বারা কি সম্ভব? দেবতাদের অন্তগ্রহে নল অলক্ষ্যে 

লিলেন। 

আজ স্বয়ংবরের দিন। দময়ন্তী উপযুক্ত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়! স্বয়ংবব-সভায় 
ইবার জন্য নিজ শয়নকক্ষে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় এক দিব্য পুরুষমৃত্তি 

হার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহার শয়নকক্ষে অকম্মাৎ এরূপ পুঞুষের আগমনে 

য়ন্তী আশ্চর্যযান্বিত হইলেন | পুরুষমূত্তি কহিতে লাগিলেন_-“রাজকুমাঁরী ! আমি 
বতাদের দূত। ইন্দ্র, চন্্র প্রভৃতি দেবতারা আপনার পাণিগ্রহণমানসে আমাকে দূত 
রিয়া পাঠাইয়াছেন।” দময়ন্তী প্রণাম করিয়া নিষ্ষম্পভাবে উত্তর করিলেন_“দূত ! 
ঈবতারা আমার পৃজনীয়, তাহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, আমি 
ব্বেই একজনকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছি । এক্ষণে, দেবতাই হউন বা যে 

কহই হউন, অপর কাঁহাকেও বরণ করিলে আমি নিশ্চয়ই সতীধশ্ম হইতে বিচ্যুত 

ইব; দেবতার ধর্মের রক্ষক, তাহারা আশীর্বাদ করুন, আমি ধাহাকে মনে মনে 
বণ করিয়াছি তাহাকেই যেন লাভ করিতে পারি ।” দেবদূত জিজ্ঞাসা করিলেন__”কে 

শপনার অভীষ্ট স্বামী ?” দময়স্তী উত্তর কবিলেন--“নিষধরাজ নলই আমার স্বামী ।” 

বদূত সোল্লাসে বলিলেন-_ “আমিই নিষধরাজ নল ।” মূহুর্তে দেবদূত অদৃষ্ঠ হইলেন । 

ময়ন্তী স্তস্ভিতা হইলেন । 

স্বয়ংবর-সভায় একে একে সকল রাজাকে অতিক্রম করিয়া দময়ন্তী অবশেষে 
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নিষধরাঁজ নলের নিকটে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন- সেখানে নলের ন্যায় আরও 

চারিজন নলের পার্থ বসিয়া আছেন। কে প্ররুত নল, তিনি বুঝিতে পারিলেন না। 

সতী কাহাকে মাল্যদান করিবেন? দময়স্তী স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই এ দেবতাদে; 

ছলন1 | মনে মনে দেবতাগণের উদ্দেশ্টে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন--“দেবগণ 

আপনারা ধম্মরক্ষক ; আমাকে এ বিপদ হইতে বক্ষা করন। সতীধর্মের অপেক্ষ 

নারীর নিকট আর কোন ধন্ম শ্রেষ্ঠ নহে। আজ আমার সেই সতীধশ্ম অক্ষুণ্ন রাখুন 

মুহূর্তে দেখিলেন যে, নানাবিধ লক্ষণে চারিজন অপর একজন হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন 

চারিজনের চক্ষে নিমেষ নাই, শরীরে ঘশ্ম নাই, তাহারা ভূমিম্পর্শ করেন নাই আ' 

একজনের মধ্যে এ সকল লক্ষণ নাই। অবিলম্বে সতী প্ররুত নলকে চিনি 

পাবিলেন। শঙ্খরোলের মধ্যে পুষ্পমাল্যের সহিত দময়স্তী নলকে হৃদয় দান করিয 

কৃতার্থ হইলেন । 

নিষধে দময়স্তীর দিন স্থখে কাটিতে লাগিল; কিন্তু সে স্থুখ বহুকাল স্থায়ী হই' 
না। নলের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম পুষ্কর। নলের এ স্থখ তাহা 

অসহ্ হইয়! উঠিল। দুরাত্মা অক্ষতব্রীড়ায় নলের অপেক্ষা পারদর্শা ছিল। সে এক্ষ; 
নলকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করিল। এ ক্রীড়ায় নলেরও যথেষ্ট আসক্তি ছিল। কলি 
প্রভাবে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া! নল পুষ্করের সহিত পণ রাখিয়া! পাঁশাক্রীড়ায় পরব 
হইলেন । 

কলির প্রভাবেই নল প্রত্যেকবারই হারিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজ্য, ধ 

যাহা কিছু ছিল সবই হারিলেন ; রাজ্যে আর তাহার স্থান নাই। নিষধরাজ আ 

পথের ভিখারী; বনবাস ভিন্ন আর উপায় নাই। সতী দময়্তী স্বামীর অন্থুবঞ্তি 

হইলেন। 
রাজদম্পতি রাজ্য ছাড়িয়! বনবাসী হইলেন । নল দময়স্তীকে কহিতে লাগিলে 

_পপ্রিয়ে! আমিই তোমার সকল কষ্টের কারণ, আর কেনই বা তুমি স্বেচ্ছায় 
ক্লেশ স্বীকার করিলে?” সতী উত্তর করিলেন--“নাথ ! ম্ত্রীকি কেবল স্থথে 
অংশভাগিনী, ছুঃখের অংশভাগিনী নয়? আপনার সুখের অংশ আমি তুল্যরূপে 
ভোগ করিয়াছি, দুঃখের অংশ কেন ভোগ করিব না? আপনি যেখানে থাকিবে 
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পইখানেই আমার ত্বর্গ। এ আমার স্বর্গবাস, আমি নিজের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তিত 
ই; আমার চিন্তা আপনার কত ক্লেশ হইতেছে !” 

এক বসনে বাজদম্পতি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন । কলির মায়ায় একদিন একটা 

[বর্ণপক্ষ বিহঙ্গম ধরিতে গিয়া নল নিজের বসনখানি হারাইলেন। তখন দময়ন্তী 
নজের বস্ত্রের অদ্ধেক স্বামীকে দান করিলেন । 

অযোধ্যারাজ খতুপর্ণ পাশাক্রীড়ায় অদ্ধিতীয় ছিলেন! নল মনে করিলেন যে, 

ঠাহার নিকট হইতে পাশাক্রীড়! শিক্ষা! করিয়। পুঞ্করকে পরাজিত করিয়৷ স্বরাজ্য 

টদ্ধবার করিবেন। কিন্তু এ হীনবেশে ছিন্নবসনে দময়ন্তীকে সঙ্গে লইয়! 

স্থানে * গমন করা কিরূপে সম্ভব? অগত্যা নল দময়ন্তরীকে কহিলেন-_ 
“পরিয়ে! তুমি বনবাসে বড় কষ্ট পাইতেছ, কিছুদিনের জন্য পিতৃগৃহে গমন কর, 

দেখি--যদি আমি কোনরূপে এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি।* সতী উত্তর 
করিলেন--“নাথ! তুমি বনবাসে ক্লেশভোগ করিবে, আর আমি তোমার পত্বী হইয়! 
পিতৃগুতে স্থখম্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাইব ? প্রাণ থাকিতে আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব 

না।” নল যখন দেখিলেন, দময়ন্তী তাহাকে কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না, তখন 
একদিন রান্রিকাঁলে নিত্রিত দময়স্তীর ভার একমাত্র ভগবানের উপর দিয়, অশ্রজলে 

ভাঁদিতে ভাসিতে তিনি সেই বন ত্যাগ করিলেন। সতী দময়ন্তী কিছুই জানিতে 

পারিলেন না। 

নিদ্রাভঙ্গে সতী দেখিলেন, স্বামী তাহার পার্থে নাই। তিনি উন্মাদিনীর মত 

নানা স্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু নলের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। 

পতির এই ব্যবহারে সতীর বিন্দুমাত্র বিরক্তির ভাব আসিল না। ভাবিলেন, 

“আমারই দোষ, কেন আমি নিদ্রা! গিপ্াছিলাম?” পতির আদর্শনে সতী উন্মাদিনী 

হইলেন। 
এইব্প অবস্থায় দময়স্তী একদিন এক অজগর সর্পের মুখে পতিত হইলেন । 

প্রাণভয়ে দময়ন্তী দৌড়াইতে লাগিলেন । সর্প তাহাকে ধরিবাঁর উপক্রম করিয়াছিল, 
এমন সময়ে মূহুর্থমধ্যে একটি তীর আসিয়া! সর্পকে বিদ্ধ কবিল। সর্প গতাহু হইয়া! 

উতলে লুটাইয়া পড়িল। দময়স্তী দেখিলেন, এক ব্যাধ তীহার প্রাণদাতা । তিনি- 
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জীবনদাতার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু শীপ্রই বুঝিলেন যে, 
জীবনদান করাই ব্যাধের উদ্দেশ্য নয়, পাপাভিলাষ পূর্ণ করাই উদ্দেশ্ত । সতী তাহাকে 

ধিক্কার দিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন । 

উন্মাদিনীর ন্যায় ছিন্নবসনে কর্দিমাক্শরীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দময়ন্তী ক্রমে 

চেদ্রাজ্যের ভিতর আসিয়া পড়িলেন। একদিন চেদদীনগরের রাজপথে ভ্রমণ করিতে 

করিতে রাজপ্রাসাদের নিকটবস্তী হইলে বাজমাতা তাহাকে দেখিতে পাইয়া দাসীদ্বারা 

তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও তাহার পরিচয় পাইয়া সনেহে তাহাকে আশ্রয় 
দিলেন। পরে রাঁজমাতা নলের সন্ধান করিতে লাগিলেন । 

এদিকে নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দ,রে আসিয়া! দেখেন, 'াবানলে 
এক প্রকাণ্ড সর্প দগ্ধপ্রায় হইয়াছে। স্বভাবকরুণ নল নিজের বিপদ তুচ্ছ করিয়া 

অগ্নিমধ্যে প্রবেশপূর্ব্ক সর্পকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু হিংস্র সর্প তাহার নিজের 

স্বভাব ত্যাগ করিতে পাবিল না; সে নলকে দংশন করিল । তাহার বিষে নলের 

সর্বশরীর বিবর্ণ ও মুখমণ্ডল ব্রণদ্বারা বিকৃত হইয়া গেল। এরূপ বিকৃতি ছদ্মবেশে 

উপযুক্ত হইল। 

নল অশ্ববিস্ঠায় স্ুপপ্ডিত ছিলেন। অধযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া ঝতৃপর্ণের নিকটে 

সারথ্য স্বীকার করিলেন । তখন তাহার নাম হইল বাহক । খতুপর্ণ নলের প্রতি পরম 

পরিতৃষ্ট হইলেন । 
এদিকে কন্যা ও জামাতার বনগমন-সংবাদে বিদর্ভরাজ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়! 

তাহাদিগকে গৃভে আনিবার জন্য সকল দিকে দূত প্রেরণ করিলেন । নান] বনে নানা 

দেশে অন্বেষণ করিয়া দৃতগণ চের্দীরাজ্যে উপস্থিত হইল | সেখানে দময়ন্তীর সন্ধান 

পাইয়া তাহাকে সসম্মানে বিদর্ভরাজ্যে লইয়া! গেল। 

পিতৃগৃহে স্থখৈশ্বর্ধের মধ্যে দময়স্তী আরও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। 

সর্বক্ষণই পতির চিন্তায় মগ্ন ; সর্ববক্ষণই পতির জন্য তীহার অশ্রবিসর্জন । বিদর্ভরাজ 

তথন জামাতার অন্বেষণে পুনরায় চারিদিকে দূত প্রেরণ কবিলেন। 
এক দূত আসিয়া দময়স্তীকে খতুপর্ণের সারধির কথা বলিল। তাহার গুণের 

পরিচয় দময়স্তীর প্রতি তাহার অন্ঠরাগ, ইত্যাদিতে দময়স্তী তাহাকে নল বলিয়া 
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7 করিলেন, কিন্তু তাহার রূপের বর্ণশায় তিনি একটু সন্দিহান হইলেন। যাহা! হউক 
হাকে দেখিবার জন্যই দময়স্তী এক কৌশল অবলম্বন করিলেন । 

ধতুপর্ণের নিকট এক দৃত প্রেরণ করিয়! দময়স্তী জীনাইলেন যে, নল নিদিষ্ট, 
যন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবর উপস্থিত। খতুপর্ণ দময়স্তীর বূপ-গুণের কথা! ইতঃপূর্ব 

নয়াছিলেন। এক্ষণে অতি সত্বর বিদর্ভে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে 

গিলেন। নল এই কথায় বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি 
[বিলেন ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কৌশল আছে। যাহা হউক, নল খতৃপর্ণের 

রথি হইয়। বিদর্ভে আসিলেন। 

দময়ন্তী গোপনে বাহুককে ডাকাইয়] তাহার আচার-ব্যবহারে তাহাকে নল বলিয়া 
নিতে পারিলেন । পুনরায় উ্ণ অশ্রপৃত দুইটা হৃদয় মিলিত হইল। এইবূপে নলের 
রিচয় হইল ; অতঃপর নল ও দময়ন্তী নিজেদের রাজ্যে গমন করিলেন । 

নিষধে পেঁ ছিয়া নল পুষ্করকে পাঁশাক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। নল খতুপর্ণের 
কটে পাশাক্রীড়ার সমস্ত কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুষ্করকে অনায়াসে 
রাঁজিত করিয়! ব্বরাজ্য উদ্ধাব করিলেন। অশেষ ক্লেশভোগের পরে পুনরায় তাহাদের 
নভাগোর উদয় হইল। সতীত্বজ্যোতিঃ কলি-মল ধ্বংস করিয়া পুণ্যপ্রভা বিকিরণ 

রতে লাগিল। 

শকুস্তলা 

কোন সময়ে বিশ্বামিত্র খধষি মহাতপে নিমগ্ধ হন। দেবতার! সেই তপস্থা -দর্শনে 
তত হইয়া মেনকা নায়ী অপ্সরাকে তাহার তপস্যার বিশ্ন ঘটাইবার জন্ত প্রেরণ 

পরেন । মেনকা! রূপমোহে বিশ্বামিত্রকে মুগ্ধ করেন। ফলে মেনকার গর্ভে তাহার 
রসে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মেনকা। সগ্যংগ্রন্থতা সেই কন্তাকে ত্যাগ করিয়া 
গেঁ চলিয়া গেলেন। দেবতার নিশ্চিপ্ত হইলেন । 
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বিশ্বামিজ্রও কন্যাটাকে গ্রহণ করিলেন না। অসহাঁয়া কন্তাটাকে একটী শৰু। 
( অর্থাৎ পক্ষী ) তাহার পক্ষদ্বার৷ আচ্ছাদিত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিল। দৈবযো 

মহত্বি কঞ্থ সেইস্থানে উপস্থিত হুইয়! কন্তাটাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাঁন। শ্বভাব 
করুণ ঝষি শিশুটাকে নিজের আশ্রমে লইয়া আগিয়! নিজের কন্যার ন্যায় লাঁলন-পাঁল 

করিতে লাগিলেন এবং শকুন্ত (পক্ষী) পালন করিয়াছিল বলিয় মেয়েটার না৷ 

রাখিলেন শকুস্তল। | 

মুনির আশ্রমে শকুস্তলা দিন দিন শশিকলার মত বাঁড়িতে লাগিলেন এবং সেখাঢ 
অনহ্ুয়া ও প্রিয়ংবদা নামে দুইটী সহচরীর সহিত মনের আনন্দে দিন কাটাই 

লাগিলেন । তিনি আশ্রমের বৃক্ষমূলে জলমেচন করেন, তরুলতার বিবাহ দেন, আদ 

কৰিয়! তরুলতার কত নাম রাখেন । সথীর। তাহার সকল কাজে সহয়তা করে। ক্র 

ক্রমে শকুস্তলা যৌবনদশায় উপস্থিত হইলেন । 

এই সময়ে একদিন মহারাজ দুম্মন্ত মগযা করিতে আসিয়া মহত্বি কথ্থের আশ্র 
উপনীত হন। কঞ্থ সে সময়ে প্রতিকূল দৈব-প্রশমনের নিমিত্ত তীর্ঘপধ্যটনে বহির্গ 

হইয়াছিলেন। আশ্রমের ভার শকুস্তলার উপর ছিল। শকুন্তলাকে দেখিয়া রা 

মুগ্ধ হন এবং শকুস্তলাও দুম্মন্ত-দর্শনে মুগ্ধা হইলেন । সথীদের মুখে বাজ! শকুস্তলা 

জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া! তাহাকে বিবাহযোগ্য মনে করিয়া গান্ধরর্বমতে বিবা 
করিলেন। বিবাহের সাক্ষ্যম্ব্ূপ একটা অঙ্ধুরীয় শকুম্তলাকে দিয় রাজ! রাজধানী 

ফিরিয়া গেলেন । বলিয়া গেলেন যে, তিনি সত্বরই তাহাকে বাঁজধানীতে লহ 
যাইবেন। 

একদিন শকুন্তলা কুটারছ্বারে বসিয়। ছুম্ন্ত-চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে দুর্বার 

ঝষি আনিয়া আতিথ্য প্রার্থনা করিলেন। শকুন্তলা পতিচিস্তায় বাহৃজ্ঞানশূন্য|, তি' 

দুর্বাপার কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। দুর্ববাম! ক্রোধে তাহাকে অভিশা? 

দিলেন-_“তুই যাহার চিন্তায় মগ্ন হইয়া অতিথির অবমাননা করিলি, আমি অভিশাঃ 
দিতেছি যে, তুই স্মরণ করাইয়া দিলেও সে তোকে ম্মরণ করিবে না।” শকুস্তর 

কিছুই জানিতে পারিলেন না ; সথী অনন্থয়| নিকটে ছিল, সে কাদিতে কার্দিতে খর্ষি 

নিকটে ক্ষম1 ভিক্ষা] করিতে লাগিল। বহু আবাধনায় খধির ক্রোধ একটু প্রশমি! 
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হইল। তিনি কহিলেন--“যদ্দি কোন চিহ্ন দর্শাইতে পাঁরে, তবে সে ইহাকে ম্মর্ণ 

করিবে, অন্যথা] নয়।” অনন্ুয়। প্রিয়ন্বদাকে এ সংবাদ জানাইল। শকুন্তলাকে কেহ 

কিছু বলিল না। 

কথ তীর্থে থাকিয়া দৈববাণী হইতে জানিলেন যে, দুষ্মন্তের সহিত শকুস্তলার বিবাহ 
হইয়া গিয়াছে এবং শকুস্থলা গর্ভবতী । তিনি পূর্ব হইতেই শকুন্তলার উপযুক্ত পানের 

সম্ধীন করিতেছিলেন। এক্ষণে ছুম্মন্তের সহিত শকুম্তলার বিবাহের সংবাদ শ্রবণ 

করিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কেননা ছুম্মপ্ত অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত 

পাত্র কেহ ছিলেন না। তিনি সত্বর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং শকুস্তলাকে 
পতিগৃছে পাঠাইবাঁর জন্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । 

ভদ্দিনে কঞ্ দুই শিষ্য ও ভগিনী গৌতমীকে নঙ্গে দিয়া শকুন্থলাকে রাজধানীতে 
পাঠাইলেন। শকুন্তলা কাদিতে কাদিতে পিতা ও অন্যান্য গুরুজন, জ্খীগণ ও 

আশ্রমের বৃক্ষ-লতা নকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহন করিলেন। সথীগন কার্দিতে 

কারদিতে নিভৃতে বলিয়া দিলেন, “রাজ! অবিশ্বা করিলে এই অস্ুপীয় তাহাকে 
দেখাইও।” তীহার1 আশ্রম ত্যাগ করিলেন । 

পথে শচীতীর্ঘে সান করিবার সময়ে শকুন্তনার পেই অঙ্গুপীয় স্খথলিত হইয়া জল্মগ্র 
হইল। শকুন্তলা তাহা বুঝিতে পারিলেন ন1। অবশেষে সকলে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত 

হইলেন। 
ছুর্ববাপার শাপে শকুম্তপার সম্বন্ধে কোন কথাই ছুক্ষন্তের মনে ছিলনা । শ্ঁতবাং 

তিনি কোনক্রমেই শকুন্তলাকে পত্বীবূপে স্বীকার করিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন 

না। শকুস্তল! লজ্জায় মৃতপ্রায় হইলেন । 

শিষ্যদিগের সহিত বাজার অনেক তর্কের পর শকুস্তলা নিজেই তাহার পত্বীত্ব 
প্রমাণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই বিফন হইল। পরে অঙ্গুরীয়ের কথা তাহার 

মনে পড়িল; কিন্ত দেখাইতে গিয়া! দেখিলেন অঙ্গুরীয় তাহার নিকটে নাই। শকুস্তল! 

নিরুপায় হইলেন। শিষ্কেরা শকুস্তলাকে দেখানে রাখিয়া আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন । 

শকুম্থলা একাকিনী কাদিতে লাগিলেন । মাত। মেনক। আকাশপথে আসিয়া তাহাকে 

লইয়। হথমেরু পর্বতে ভগবান্ কশ্টপের নিকটে রাখিলেন। কশ্ঠাপ তাহার রক্ষণাবেক্ষণ 
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করিতে লাগিলেন । যথাকালে শকুন্তল! দেখানে একটা পুত্রপন্তান প্রপব করিলেন । 

পুভ্রের নাম হইল ভরত। 

ইতিমধো এক ধীবর শচীতীর্ঘে একটী রোহিত মৎস্য ধরিয়া বিক্রয়ার্থ খণ্ড খণ্ড 

করিয়া তাহার উদ্রমধ্যে একটী অঙ্ুরীয় পাইল। দে উহা! বিক্রয় করিবার নিমিত্ত এক 

্ব্ণকারের নিকট উপস্থিত হইলে, ম্বর্ণকার উহ! রাজনামাঙ্কিত দেখিয়া তাহাকে চোর 
বলিয়া সন্দেহ করিয়া নগরপালের হস্তে সমর্পণ করিল। নগরপাল চোরকে অঙ্ু্ীয় 

সহিত রাজার নিকট উপস্থিত করিলে সেই অন্ুরীয় দর্শনমান্রেই শকুন্তলার সম্বন্ধে সমস্ত 
কথ] রাজার মনে পড়িল। তিনি শকুম্তলার প্রতি ব্বকৃত ছৃর্বব্যবহারের জন্য অত্যন্ত 

অনুতপ্ত হইলেন এবং কিরূপে শকুন্তলাকে পুনরায় লাভ করিবেন, মেই চিন্তায় দিবানিশি 

অস্থিরচিত্তে কাল কাটাইতে লাগিলেন। 

একদিন ইন্দ্র-সারাঁৰ মাঁতলি আসিয়া “দানব-বিজয়ের জন্য ইন্দ্র আপনাকে 

আহ্বান করিয়াছেন” বলিয়া দুণ্বন্তকে ব্বর্গে লইয়া গেলেন । স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্থন- 

কালে মাতলি হমের পর্বতের নিকট উপস্থিত হইলে বাঁজা দুম্মন্ত মহর্ধি কশ্তুপের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। দু্মন্ত রথ হইতে অব্তরঘ 
করিয়া পদত্রজে মহধ্ির কুটারের দিকে যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, 

একটী বালক এক ভীষণ সিংহকে নির্যাতন করিতেছে । তিনি স্তম্ভিত হইলেন । 

বালক কাহারও কথা শুনিতেছে না। অবশেষে খেলনা দ্িবঃ এই কথায় দে 

শান্ত হইল। 

বালককে দর্শনাবধি তুগ্মস্তের মনে এক অনির্বচনীয় বাৎসল্যভাবের সঞ্চার হইল। 

তাহার মনে হইতে লাগিল যে, শিশুটী তাহার পুত্র, তাহাকে ক্রোড়ে লইবার গন 

তিনি ব্যগ্র হইলেন; একটা মাটার মঘুর আনিয়া বালককে দেওয়া হইল। “দেখ, 

কেমন শকুম্ত-লাবণ্য দেখ”__এই কথা শুনিয়া বালকটা বলিয়া উঠিল-__“কৈ মা কৈ?" 
রাঁজ| বিস্মঘাঁন্থত হইলেন। এ কি শকুন্তলার পুন্র! দ্বৃণিতা, অপমানিতা, বিতাড়িতা, 
নিঙ্গের পরিণীতা পত্রী শকুস্থলার পুক্র! রাঙ্গা অস্থির হইলেন । কিছু পবেই শকুত্তন! 

দেখানে গ্বাপিয়া উপস্থিত হইলেন-_দীনা, হীনা, মলিনা, ক্রহ্মগরিণী। উভয়েই 
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যকে চিনিতে পারিলেন। উভয়ের চক্ষজলেই যেন সমস্ত অপরাঁধ ধৌত হইয়। 
গল। রাজা ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন। 

৷ শহর্ির আশীর্ববাদ পাইয়া, পত্বী-পুত্র সঙ্গে লইয়া দুম্মন্ত রাজধানীতে ফিরিয়া 

শাসিলেন। যথাকালে তরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ছুম্মন্ত সস্ত্রীক বানপ্রস্থ 
মবলগ্বন করিলেন। সম্ভবত: শকুস্তলার পুত্র ভরত হইতেই আমাদের দেশের নাম 

ইয়াছে “ভারতবর্ষ” । 

দ্রৌপদী 
[ভ্রৌপদী-দ্রপদ রাজার কন্যা । এই নাম ভিন্ন তাহার আরও কয়েকটা নাম আছে_ কৃষ্ণা, 

[ক্তসেনী, পাঞ্চালী ইতাদি। দ্বাপরযুগ শ্রাবির্ভাবের পূর্বেও দ্রৌপদীর আর তিন জন্ম অতিবাহিত 

হইয়াছিল। কিন্তু যে যুগে ভারতের ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি প্রসৃতির সর্ববাঙ্গীণ উন্নতির কথ! লিপিবদ্ধ 

আছে, সেই যুগ্নেই লোকশিক্ষা, সমাজশিক্ষা, ধর্দপপালন প্রভৃতির সম্যক্ পরিষ্ফুরণের নিমিত্তই পাওবকুলে 
দ্রীপদীর আগ্রমন হইয়াছিল। বীরত্ব, তেজশ্থিতা, অহঙ্কারশূন্যতা, দয়াদাক্ষিণ্য, সেবাশুস্রষ! প্রভৃতি 

ল গুণই একাধারে দ্রৌপদীতে বর্তমান ছিল। অঞ্জুন যেমন আদর্শ পুরুষ, দ্রৌপদীও সেইবূপ আদর্শ 
রর রাজকাধ্য পরিচালনায়, যুদ্ধে মন্ত্রণাদানে এবং গৃহকর্টে দ্রৌপদীর সমকক্ষ কেহ ছিল না। 

সারের কর্তবা, রাজমহিষীর কর্তবা, অতিথি, অভ্যাগত প্রভৃতির পালনব্রত দ্রৌপদ্দীর আখখ্যায়িকা 

ইইতে শ্ক্ষণীয়। ভ্রৌপদীর জীবন আলোচনা করা এই পুস্তকে অসম্ভব। তাহার চরিত্র ভারতের 

ইতিহাসের এক প্রধান চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দ্বাপরযুগের যুগনায়ক কৃষ্ণাদ্রৌপদীও সেইরূপ সেই 
যুগের প্রধান যুগরনায়িকা। পাপাসন্ত ক্ষত্রিযকুল নির্মল করিবার নামত্ুই যজ্ঞ হইতে তাহার আবির্ভাব 
হইয়াছিল। নিরপেক্ষ আলোচনা হইতে সম্যক বুঝিতে পার যাইবে যে, দ্বাপরযুগের পূর্ণত্ব সংঘটন 

করিবার নিমিত্তই ভ্রৌপদীর আবির্ভাব হইয়াছিল । 

কেহ কেহ তাহার পঞ্ষম্বাম্ী প্রভৃতির সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তাস্ত 

ও চয়িত্র-মাহাস্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিলে সহজেই এই ভ্রম দূর হইতে পারে। দৈবকৃত বলিয়া যাহা উপহাস 

কর| হয়, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে জগৎসংরক্ষণের হেতু মাত্র । বিকৃতমত্তিষ্ষ, শিশ্বোদরপরায়ণ বলিয়াই 

অনেক জগৎ পালযিত্ীর সমগ্রকুপে পরিপূর্ণরপে ধারণ। করিতে পারে না|] 

তিন জন্ম পূর্বের দ্রৌপদী দক্ষের এক কন্তারূপে স্বামিলাভের জন্য হিমালয়ে 
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তপস্যা করিবার সময় গো-মাতার বিরক্তিস্থচক কাজ করিয়াছিলেন। সেইজন্য গে 

মাতা ইহাকে তিন জন্মে কুমারীত্ব ঘুচিবে না এবং চতুর্থ জন্মে পাঁচজন স্বামী হই; 
বলিয়া অভিসম্পাত করেন। কিছুদিন পরে ধর্ম, বাষু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ 

আসিয়৷ ইহার পাণিপ্রার্থনা করেন। দেবগণের এই ব্যবহারে ইনি শিব ও বি 
নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করায় বিষ দেবগণকে এই বলিয়া শাপ দিলেন- 
“তোমরা দেবতা হইয়াও যেমন নবকন্যা আকাজ্ষা! করিয়াছ, তেমনি তোমবা নরক 

জন্মগ্রহণ করিয়া! এ কন্যাকে একদিন লাঁভ করিবে । আমিও নরলোকে «' 

সংস্বাপনের জন্য ও অধর্মের বিনাশের জন্য মেই সময়ে ধরাঁধামে অবতীর্ণ হইব ।” 

প্রথম জন্মে পাঁছে বহুপতি-লাভ ঘটে, এজন্য এ কন্যা গঙ্গার জলে অক" 

দেহত্যাগ করেন। দ্বিতীয় জন্মে ইনি এক ব্রাঙ্ধণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সবম্বা?ি 

লাভের জন্য প্রত্যহ শিবপূজা করিয়া পাচ বার পতিং দেহি” বলিয়া বর চাহিতেন 
পূজায় সন্বষ্ট হইয়া শিব একদিন বলিলেন--“তথাত্ত” অর্থা২২ তোমার পঞ্চস্থা; 

হইবে । এবারও তাহার পঞ্চপতি হইবে এই আশঙ্কায় গঙ্গার শরণ লইলেন । 

তৃতীয় বার তিনি কাশীর রাজকুমারী হইয়া হিমালয়ে সংম্বামি-লাভের জ 

শিবপূজায় নিরতা হন এবং ইন্দ্র, ধর্ম, বায়ু ও অশ্বিনীকুমীরছ্গয়ের নয়নপথে পি 
হন। এবার দেবতার] ইহাকে বলিলেন-_-“আমাদের কাহাকেও তুমি পতির; 

বরণ কর।” কিন্তু সকলের আকার-প্রকার একই রকম হওয়ায় কাঁহাকে অপম 

করিয়া কাহাকে সম্মানিত করিবেন, যখন ভাবিয়া পাইতেছেন না, তখন সকলে 

বলিয়। উঠিলেন-_-“আমরা সকলেই তোমার স্বামী হইব ।” এবারেও তিনি গঙ্গ 
আশ্রয় লইলেন। 

যাহ! হউক চতুর্থ জন্মে প্রাক্তন ফল এড়াইতে ন1 পারিয়! পাঞ্চাল দেশের রা! 
দ্রপদের যজ্ঞ হইতে পূর্ণ যৌবন] কৃষ্ণার উদয় হইল। পরে হস্তিনার রাজপরিবার 
পঞ্চপাগুব ইহার হ্বামী হইলেন । 

দ্বাপরযুগে হস্তিনাপুরে বিচিত্রবীর্য নামে চন্দ্রবংশীয় এক রাঁজ| ছিলেন 
তাহার ছুই পুত্র--ধতরাষ্ট ও পাওু। ধৃততরা্ী অন্ধ ছিলেন বলিয়া কনিষ্ঠ গা 

রাজা শাসন করিতেন । কালে অন্ধরাজের শুরসে, গান্ধারীর গর্ভে ছুর্ধ্যোধ 
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গাদন প্রভৃতি শতপুত্রের জন্ম হয় ইহারা কৌরব নামে খ্যাত। পাঁতুমহিষী 
টার গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, অজ্ঞন এবং মাত্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়, 
দের নাম হইল পাগুব। কিছুদিন পরে পাওুর মৃত্যু হইল। যুধিষ্ঠির 
ধর্মান্যায়ী রাজা! হুইবেন- স্থির হইলে, কৌরবের1 ছলে ও কৌশলে ইহাদের 
; ভাই ও/ মাত কুন্তীকে বারণাঁবত নামক স্থানে পাঠাইয়৷ দেন এবং সেখাঁনে 

গৃহে ইহারা বাদ করিতেন তাহা দগ্ধ করিয়! ইহাঁদিগকে পোড়াইয়! মারিবার 
স্থা করেন। ইহারা কৌশলে সেই গৃহদাহ হইতে বক্ষা পাঁইয়৷ ত্রাহ্ষণ ভিক্ষুকের 

ধারণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে থাকেন। এই সময়ে ইহারা 

? পান ভ্রপদকন্যার বিবাহে সমস্ত ক্ষত্রিয় বাঁজাকে নিমন্ত্রণ কর] হইয়াছে। 

1ও দ্রপপরাজার সভায় ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হন । 

দিকে দ্রুপদরাজ সর্বগুণলম্পন্না কন্ঠার উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করিতে না 
না এক ন্বয়ংবর-সভা আহ্বান করিলেন । তখন তিনি রাধাঁচক্র নামে একটা 

্ নিশ্মাণ করিয়া খুব উচ্চে স্থাপন করিলেন এবং এ যন্ত্রটাব ঠিক মধ্যস্থলে এক 
ছিদ্র করিয়া উহার উপরে একটা ন্বর্ণমৎস্য স্থাপন করিলেন। উপর দিকে 

তত করিলে কেহই এঁ ঘূর্ণায়মান রাধাঁচক্রেত্র ছিপ্র দিয়া এ মতস্তের সন্ধান পায় 
তাই উহার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিবার জন্য নিম্নে একটা স্বচ্ছ জলের 

চ্চ! করাইলেন, এবং ঘোষণা করিলেন যে, জলের ভিতর প্রিবিষ্ব দেখিয়া 
ব্রিয়-কুমার এ রাধাচক্রের উপরিস্থিত মৎস্তের চক্ষু বাণ-বিদ্ধ করিতে পারিবেন, 
ই দ্রৌপদ্ীীকে পত্তীরূপে লাভ করিবেন । 
বভিন্ন দেশ হইতে ক্ষত্রিয় রাঁজন্যব্্গ ভ্রৌপদীকে পত্ীরূপে পাইবার নিষিত্ত 

' রাজার সভায় আগমন করিলেন ; কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে চেষ্ট1 করিয়া একে 

সকলেই ব্যর্থকাম হইয়া লজ্জায় ও অপমানে অধোব্দনে অবস্থান করিতে 
লন। তখন ঘোষণ!| করা হইল-_“ক্ষত্রিয় রাজাই হউক কিংবা ব্রাহ্মণাদি অন্ত 

জাতীপনই হউক, যে-কেহ এ লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ 

ন।” অজ্ঞুন এই ঘোষণণ শ্রবণ করিয়া সেই বৃহৎ ধুতে শর যোজনা করিয়া 
বিদ্ধ করিলেন এবং ভ্রৌপদ্ীকে লাভ করিলেন । ইহাতে সমন্ত ক্ষত্রিয় রাজা 
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ক্রু্ধ হইয়া অজ্ছুনের সহিত যুদ্ধে ব্রতী হইলেন; কিস্তু সকলেই তাহার নিব 
পরাজয় শ্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন । 

ত্বয়ংবর-সভা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন অজ্জুন মাতাকে জানাইলেন, 

“আজ ভিক্ষায় একটা নৃতন রত্ব পাইয়াছি”, তখন কুস্তীদেবী গৃহকার্য্ে ব্যস্ত থাকায় । 

রত্বু না দেখিয়াই বলিলেন--“যাহা পাইয়াছ তাহ1 তোমর1 পাঁচ জনে ভাগ করি 

লও1” তখন সমন্তা গুরুতর হুইল । ভ্রৌপদ্দী ভাবিয়া আকুল হইলেন। মা 

কুস্তী যখন জানিলেন, অঙ্জুন ভ্রৌপনীর প্রকৃত স্বামী এবং সতীত্বধর্ম-বিরোধী আ। 
তিনিই দরিয়া বসিযাছেন, তখন তিনি অন্তাপ করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে ৷ 

রক্ষা হয় সে বিচারের ভার জোট্টপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিলেন । সমস্ত খধি ও গুকজন্া 
সহিত শান্রীলোচনা করিয়া পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদীকে বিবাঁহ করিবেন স্থির করিলে 
অগতা দ্রৌপদীও ভগবান্কে শ্মরণ করিয়া পঞ্চ ভ্রাতাকে পতিত্বে বরণ করিলেন । 

সেইদিন যুধিপ্ির ব্যতীত অপর চারি ভ্রাতা ভিক্ষার বাহির হইয়া যাহা পাই 

যুধিষ্ঠির তাহা কুস্তীদেবীর আদেশে দেবতী।, ব্রাহ্মৰ, মাতা, স্ত্রী ও পাঁচ ভাইয়ের; 

ভাগ করিয়া দিলেন । বিবাহের প্রথম দিনই বাঁজকন্তা তিক্ষান্ন ভোজন ক? 
কুম্তিত হইলেন না এবং রাত্রিকালে কুশশধ্যায় শয়নেও ক্লেশ বোধ করিলেন না। 

ক্রপদরাজ এই সংবাদ শুনিলেন এবং জানিতে পাঁরিলেন যে, অর্জুন লক্ষ্য 

করিয়াছেন। তখন তিনি দেশের রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া পঞ্চ পাও 

হস্তে মহাসমারোছে ভ্রৌপদীকে সমর্পণ করিলেন । এই সময়ে স্বারকাি 
তগবান্ শ্রাকুষ্* ও তদীয় অগ্রজ বলদেব সেখানে উপস্থিত থাকিয়া ও বিবাহ ন! 
করিলেন । 

দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরে ফিরিয়া ন্বয়ংবর-সভার সংবাদ পিতা ধুতরা! 

জানাইলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্, তীম্ম, দ্রোণ, বিছুর প্রভৃতি বিচক্ষণ ও ধার 

উপদেষ্টা ও আত্মীয়স্বজন এবং সভালদগণের কথামত পাগুবগণকে হস্তিনা 
আঁনাইয়! অর্ধ রাজা প্রদান করিলেন । অত:পর ইহাদের রাজধানী হইল ইন্তর্ 

যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ধদরাঁজকে পাইয়া ইন্প্রস্থে ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সকল পত্রে 
লোকের একত্র সমাবেশ হইল। গৌরবে, শ্রীসম্পদে, হুরম্য হন্মো, ইন্দ্্রস্থ ? 
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জৌপদী 
রাজধানীকে পরাজিত করিল। পাগবগণ আনন্দে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন 
করিতে লাগিলেন। 

কিছুদিন অতিবাহিত হইলে একদিন দেবর্ধি নারদ আিয়৷ পাগবদিগকে 
বলিলেন__“পাঁচ ভাইয়ের যখন একই স্ত্রী, তখন পাছে এই স্ত্রী লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ 
হয়, এইজন্য তোমরা এক এক জন এক বখ্সর করিয়া দ্রৌপদ্ীীকে গৃহে রাখিবে। 
যদি কোন ভাই অপর ভাইয়ের আশ্রয়কালীন ত্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হয় তাহা 
হইলে তাহাকে ছাদশবর্ষ বনবাস যাইতে হইবে ।” 

একদিন যখন যুধিষ্ঠির ও ভ্রৌপদী অস্ত্রাগারে ছিলেন, সেই সময় এক ব্রাঙ্মণকে 
শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অন্তর আনিতে অজ্জুনকে বাধ্য হইয়। অস্ত্রাগারে 

প্রবেশ করিতে হয় এবং ছ্বাদশবর্ষ বনবাসে যাইতে হয়। সেই বনবাঁপ সময়ে অর্জন 
দেবকাধ্যে স্বর্গ-মর্ত্য-পাঁতাল সর্বত্র ভ্রমণ করিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে তিনি নাঁগ- 

কন্যা উলুপী, মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী স্থভদ্রার পাণিগ্রহণ 

করেন। পরে তাহার বনবাস-সময় উত্তীর্ণ হইলে তিনি স্থৃভদ্রাকে গৃহে আনিলেন। 

নববিবাহিতা স্ত্রী স্ভদ্রাকে লইয়া গৃহে আসিয়া প্রথমে তিনি মাতৃদেবীর চরণ 
বন্দনা করিলেন এবং একে একে সকলের আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। পরে 
ভ্রৌপদীর নিকট গিয়া স্ভদ্রাকে উপহার দিলেন । ভ্রৌপদী স্বামীর পর পর কয়েকটা 
বিবাহবার্তী শুনিয়া একটু অভিমান করিরাছিলেন বটে, কিন্তু স্বামী আসিয়া যখন 
কষ্ণভগিনী স্থুভদ্রাকে উপহার দ্বিলেন এবং স্বভদ্রা যখন বলিলেন--“দিদি, আঙি 

তোমার দালী” তখন ভ্রৌপদির সপত্বী-ছুঃখ কোথায় উড়িয়া গেল। স্বয়ন্বর- 
জয়ী বীরশ্রেষ্ঠ দ্বামীর নৃতন বিজয়গৌরব স্বভদ্রা, এই কথা যখন তাহার মনে হুইল, 
তখন তিনি স্থভদ্রাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন_“বোন, আমি 
আশীর্বাদ করি তুমি চির স্বামি-সোহাগিনী হও ।” 

কিছুকাল পরে স্থভদ্রার এক পুত্র হইল, তাহার নাম রাঁখা হইল অভিমন্থ্য। 
পঞ্চপাগুবের রসে ভ্রৌপদীরও পর পর পাঁচটা পুত্র হইল। যুধিষ্ঠির ইন্্রপ্রস্থে বাঁজন্থ় 
যজ্ঞ আরভ্ভ করিলেন । যজ্ঞসভা অসাধারণ কারুকার্ধ্যময় হইল । যজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 

যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে বলদেবও আসিলেন। অন্তান্য রাজারাঁও আসিয়াছিলেন 
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স্ভারতের নারী 

এবং হস্তিনাপুরের বর্তমান রাঁজা কৌরবদের জোষ্ঠ ভ্রাতা ছূর্ধ্যোধন এবং তাহাদের মাতুল 
শকুনি আসিয়া পাগবদের এই্বধধয দেখিয়া বিমোহিত হইয়া থিংসায় জ্লতে লাগিলেন । 

ক্রুবমতি দুর্যোধন প্রভৃতি হস্তিনায় ফিরিয়া পাগুবর্দের ধ্বংসের ফড়যন্ত্র করিতে 

লাগদলন। সঙ্গে সঙ্গে পথও আবিষ্কৃত হইল। মাতুল শকুনি পাশাখেলায় অদ্বিতীয় 

ছিলেন । তিনি পরামর্শ দিলেন-_-কপট পাশাখেলায় পাওবদিগকে হাঁরাইয়া উহাদের 
রাজ্য হরণ ও অপমান না! করিতে পারিলে, যুদ্ধে উদ্বাদিগকে পরাজিত কর! যাইবে 

নাঁ। সেকালে ক্ষত্রিয় রাজাদের নিয়ম ছিল-যুদ্ধ বাঁ পাশাঁখেলায় আহ্বান করিলে 

ইচ্ছা না থাঁকিলেও তাহাতে যোগদান করিতে হইবে। কৌরবগণ যুধিঠিৰকে 
পাশাখেলায় আহ্বান করিলেন এবং বার বার হাবাইয়া দিতে লাঁগিলেন। যুধিষ্ঠির 
বাজ্য ও নিজের সহিত পাঁচ ভাইকে পণ বাঁখিয়া গেলেন। শেষে শক্রপক্ষের 
প্ররোচনায় ত্রৌপদ্দীকে পণ রাঁখিলেন এবং এবারেও হাঁরিয়া! গেলেন। 

কৌরবেরা দ্রৌপদীকে কৌবরবসভায় আনিবাঁর জন্য লোক পাঁঠাইলে তিনি সভায় 
আসিতে অস্বীকার করিলেন এবং দূতকে বলিয়া পাঠাইলেন, “জানিয়া আইস, 
ধর্মবীজ আগে আমায় পণ রাখিয়া হারিয়াছেন, না নিজে হাঁরিয়া আমায় পণ 

রাখিয়াছেন ?” এ কথার জবাবে বিছুর, ভীম্ম প্রভৃতি সভাস্থ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভ্রৌপদীর 
বুদ্ধাত্তার প্রশংসা করিয়! দুর্ধ্যোধনকে জানাইলেন ঘে, দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার 
অধিকার ধর্মরাজের নাই, কারণ ধন্মবাজ আগেই পরাঁজিত হইয়াছিলেন। কিন্ত 

“গোরা না শুনে ধর্ষের কাহিনী |” ছূর্ধোধন দ্রৌপদীকে আনিবার জন্য ছুংশাসনকে 
পাঠাইলেন। দ্রৌপদী এবারও আপত্তি করায় দুংশাসন ভ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ 

করিতে করিতে সভায় লইয়া আগিলেন। দ্রৌপদী ইহাতে ধের্যাচাতা না হইয়া 
সাস্ত সকলকেই বিনয়ে জানাইলেন-_“ধর্্মরাজ পূর্বে হারিয়া পরে আমাকে পণ 
বাখিমাঁছেন, অতএব আমাকে অপমান করিবার অধিকার কৌরবদের নাই। পরস্ত 
তাহারা! আমাকে এইরূপভাবে অপমান করিতে যখন বদ্ধপরিকর, তখন কি বুঝিতে 
হইবে ধর্ম একেবারেই ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়াছে? কৌরবগণই ত ধর্দরাজকে 
পাশাখেলায় জোর করিয়া আবদ্ধ করিয়াছে এবং শকুনি চাতুরী অবলম্বন করিয়া 
তাহাকে হারাইয়াছে ; বুঝিনাম না-ধর্মরাজ কি হিমাবে হারিলেন 1” ইহাতেও 
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দ্রৌপদী 

তাহার কথায় কেহ সছুত্তর দিল না, অধিকন্ভ কৌরবেরা “দাঁপী” বলিয়া কেবলই 
কে সম্বোধন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি ম্বামিগণের তেজ উদ্দীপিত 

বার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার] কেহই স্বাধীন নহেন__-সকলকেই যুধিষ্ঠির 

হাঁরাইয়াছেন । 

দ্রৌপদীর লাঞ্চনায় তীম আর স্থির থাঁকিতে পারিলেন না। তিনি তীমগঞ্জনে 
রাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন--“জুয়াঁড়ীর। দাদদাসীকে কখনও পণ রাখিতে 

রনা। আপনি সমস্ত রাজ্য, দাঁপদাসী ও আমাদিগকে হারাইয়াছেন। আপনি 
জকে হাঁরাইয়! পরে দ্রৌপদীকে পণ বাখিয়াছেন, অতএব জ্রৌপদীকে অপমান 
রতে আমি দিব ন1।” 

পাছে তীম ক্রোধের বশে ধর্মরাজকে আরও রূঢ় কথা বলেন, এজন্য অর্জুন 

ঢাতাডি ভীমের পায়ে ধরিয়া তাহাকে নানারূপ যুক্তি দেখাইয়া নিরস্ত করিলেন । 

তে কৌরবদের আর প্রতিবন্ধক রহিল ন1 দেখিয়া, ছুঃশানন ত্রৌপদীকে বিবস্তা 
রবার জন্য সকলের সমক্ষে কাপড় ধরিয়] টাঁনিতে লাগিলেন । 

তখন দ্রৌপদী নিরুপায় হইয়া সভাস্থ গুরুজন ও স্বামীদিগকে সগ্বোধন করিয়া 
তে লাগিলেন-_-“আজ গুরুজন ও সভ্যদের সমক্ষে পিশাচের। স্ত্রীজাতির সর্ববস্থ 

গা নষ্ট করিতে উদ্যত! সতভাস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কেহই ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন 
| বুঝিলাম, এতদিনে ভারতের সর্ধবধন্ম বিনষ্ট হইতে চলিল। স্বামিগণ অতুলনীয় 

[ হইয়াও ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া আজ তীহীরা স্ত্রীর অপমানে প্রতিশোধ 
তে পাবিতেছেন না। কিন্তু জানিও যতদিন চন্দ্রূর্্য থাকিবে, ততদ্দিন ভগবান 

জে আপিয়া সতীদের রক্ষা করিবেন এবং দু়তের! তাহার হাত হইতে পরিজ্রাণ 
ইবে না।” 

ছুঃশাসন ছাড়িবার পাত্র নহেন। দ্রৌপদীর ধর্মকথায় কর্ণপাত না করিয়া! কাপড় 
য়া টানিতে লাগিলেন । ভ্রৌপদী বন্ত্রধারণে অপারগ হইয়া করযোড়ে কায়- 
পাবাক্যে ভগবানকে ভাকিতে লাগিলেন, ছুংশাদন আর কোন বাধা না পাইয়া 
ঈ্ারে কাপড় টানিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চধ্য! যতই কাপড় টানেন, 
ই নানাবর্পের রাশি রাশি কাপড় ভ্রৌপদীর গাত্র হইতে বাহির হয়। রাজদভাস্থল 
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কাপড়ে ভরিয়া গেল, কিন্তু দ্রৌপদী বিবন্ত্রা হইলেন না! ভীম ধৈর্ধ্য হারাই 
আবার উঠিয়া ছুঃশাঁসপনকে বলিলেন_-“পাষণ্ড! তোর ইহাঁতেও জ্ঞান হইতে 

না? তোদের সকলকে মেষপালের মত মনে করিয়া এযাব ক্ষমা করি 

আসিতেছি, কিন্ত আর ক্ষমা করিব না; তোর বক্ষ নখের আঘাতে বিদীর্ণ ক 

জীবন্ত হংপিণ্ড বাহির করিয়া রক্তপান যর্দি ন] করি, এবং সেই রক্তে কুষ্ণার বে 
বন্ধন না করিয়া দিই, তাহা হইলে যেন আমার সদগতি না হয় ।” 

সভাস্থ সকলেই ভয়্বিহবল, হতভম্ব ! দুর্ধ্যোধন এই সময়ে দ্রৌপর্দীকে ই 
কবিয়া উরুতে বলিতে বলিলেন । তখন তীম ভ্রাতাদের অন্থরোধ উপেক্ষ। করি 

বলিলেন_-“ঘে উরুতে এ পাপিষ্ঠ দ্রৌপদীকে বসাইবার বানা করিতেছে, অচিয 
সেই উরু ভঙ্গ কবিব তবেই আমার ভীম নাম সার্থক হইবে । উহাঁদের মারি, 

জন্যই আমি ইহাদের প্রদত্ত বিষ খাইয়া বা জতুগৃহে দগ্ধ হইয়া মরি নাই ।” 

যখন ব্যাপার ক্রমেই জটিল হইতেছে ও চারিদিকে অমঙ্গ ধ্বন উঠিতেছে, ত 
সকলের জ্ঞান হইতে লাগিল। গান্ধারী এসব সংবাদে ব্যথিত হইয়া! অস্তঃপুর হই 

ছুটিয়া আসিয়া দ্রৌপদীকে কোলে লইয়া গর্ভে কলক্ক নিজ পুক্রদের শত ধির 
দিতে লাগিলেন এবং দ্রৌপদীকে সকল রকম বর দিতে চাহিলেন। দ্রৌপদী ও শব 
শীশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন--“যদি আমার প্রতি সন্ধষ্ট হইয়। বর দেন, ত 

হইলে ধশ্দরাঁজকে কৌরবগণের দাসত্ব হইতে মুক্ত করুন। ধৃতরাষ্ট্ ধর্রাঁজকে 

করিবার হুকুম দিয়া বলিলেন--“মা, আর কোন বর প্রার্থনা কর।” দ্রৌপদী বলি 
--“নিজগুণে যদি আমায় আর কোন বর দিতে অভিলাধী হন, তাহা হইলে আঃ 
আর চারি স্বামীকে মুক্তি দিন।” অদ্ধরাজ পাগুবদের সকলকেই মুক্ত করিবার আ.্ 
দিয়া তৃতীয় বর প্রার্থনার জন্য দ্রৌপদীকে অস্থরোধ করিলে দ্রৌপদী বলিলেন_' 
তরতকুলতিলক ! আপনার ত জানাই আছে যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত তিন বর গ্রাং 

করিবার অধিকার কাহারও নাই । তাহার উপর অন্ত স্থখসম্পন যাহা কিছু প্রার্থ 
তাহা আহি স্বামীদের নিকট হইতে ন1 লইয়া কাহাঁরও বরে স্থখসম্পদ্ ভোগ কৰি, 

অভিলাঁষধ করি ন1।” ধৃতরাষ্ট বলিলেন__“মা! আমার, সতী-সাবিত্রীর ন্যায় তো? 
গৌরব অক্ষুণ্ন থাকুক এবং চিরদিন তুমি স্বামিসেব! করিয়া অক্ষয় কীত্তি লাভ ক; 
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মুক্ত হইয়া পঞ্চপাগ্ডব দ্রৌপদীসহ ইন্প্রস্থ অভিমৃখে যাত্রা করিলেন। দুর্য্যোধন 
প্রভৃতি পিতার এই ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া তাহাকে নান! যুক্তি দেখাইয়া বপিতে 
লাগিলেন_-“আপনার হুকুম বহাল থাকুক, কিন্তু উহাদিগকে আবার ফিরাইয়! 
আহুন। এবার আমরা! যুধিষ্িরের সহিত পাশ! খেলিয়! ছাদশবর্ধ বনবাসের ব্যবস্থা 

করিব।” পুত্রবৎসল অন্ধ রাজা পুত্রদের অনুরোধে পাণ্ডবদের ফিরাইয়! আনিতে হুকুম 

দিলেন। পাও্বের! গুরুজনদের আজ্ঞ! অবহেলা করিতে না পারিয়া পাশাখেলায় 

পুনরায় প্রবৃত্ত হইয়। ছাদশবর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাল বরণ করিয়া! লইলেন। 

পাগুবের! গুকুজনদের প্রণীম করিয়া মাতৃদেবী কুস্তীকে ধাম্মিক শ্রেষ্ঠ বিছুরের 

ঘরে এবং স্থভদ্রাকে দ্বারকায় কৃষ্ণের আশ্রয়ে বাখিয়! দ্রৌপদ্দীকে লইয়া বনবাসে 

যাত্রা করিলেন । বনগমনকালে দ্রৌপদী কুরুকুলনারীগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
বলিলেন-_“তোমাদের স্বামীরা যেমন আমাকে বিবস্ত্রা করিয়াছেন এবং খোঁলা চুলে 
আমাকে এই পথে যাত্র! করাইতেছেন, তেমনি আমরাও ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের 
এ দশা দেখিব,_আর দেখিব কি !-দেখিব তোমরা পতিপুত্রকন্তাহীনা হইয়া এই 
বেশে মৃতগণের তর্পন করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিতেছ।” 

বনে গিয়া পাগবেরা স্থখে বনবাম করিতে লাগিলেন। সেখানে ধর্মরাঁজ 

আপিয়াছেন শুনিয়! নানাদিগদেশ হইতে শ্রেষ্ঠ মুনি-ঝষি তাঁহার নিকট ধন্মোপদেশ 

গ্রহণ করিতে আদমিতেন। পাগডবগণ ইহাদের ঘথোচিত সমাদর করিতেন এবং 
ত্রৌপদী ত্বহস্তে গৃহকর্্ম ও রন্ধন করিয়া অতিথি-অভ্যাগত সকলকে পরিতোধ পূর্বক 
আহার করাইতেন এবং সর্বশেষে নিজে অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিতেন | 

যখন কৌরবের! শুনিলেন পাওবেরা বনে গিয়াও অশেষ প্রকার স্থখ ভোগ 
করিতেছেন এবং ভ্রৌপদীর গুণে অজত্র অতিথি পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়া 
যাইতেছে, তখন ইহারা ভ্রৌপদীর সতীত্তবের গৌরব ক্ষুপ্ন করিবার জন্য এবং পাগুবদের 

অতিথিৎকার পরাজ্মুখ করিবার জন্য দুর্ববাপার শরণীপন্ন হন। যখন দুর্ববামা মুনি 
বহুসহশ্র শিষ্য লইয়! পাগবর্দের অতিথি হইবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন তখন 
ত্রৌপদী ভোজ্যাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়া গৃহকর্ম করিতেছেন। উপায় কি? দ্রৌপদী 
ভগবানের শরণাপন্না হইলেন । ভক্তবৎসল আসিয়া দেখা দিলেন এবং ভ্রৌপদীর 
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হাড়িতে কিছু আছে কিনা সন্ধান লইয়! দেখিলেন__দ্রোৌশদীর ভুক্তাঁবশিষ্ট একটা শাঁক 
আছে, তাহাই ভগবান্ গ্রহণ করিয়া বপিলেন--“তৃপ্তোহম্মি” | “তন্মিন্ তুষ্টে জগৎ 
তুষ্টম্* লঙ্গে সঙ্গে জগত তৃপ্ধ হইল । দুর্বাস! শিষ্যগণলহ ভোঁজনের তৃপ্থিলাভ করিয়া 

উদগাঁর করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন । 

দেই সময় ভগবানকে নিকটে পাইয়া দ্রৌপদী কাদিয়া জিজ্ঞানাী করিলেন__“হে 
মধুস্দন ! আমি পরম বীর্ধ্যবান্ পাওবগণের পত্বী, আমার পুত্রগণ সকলেই বীর, 

আমি দ্রপদরাজ-কন্া, বীরবর ধৃইছবায়ের ভগিনী, তোমার প্রিয্নসথী, তথাপি আমাঁকে 
কৌরবেরা কি করিয়া! অপমান করিল ?” প্রত্যুত্তর ভগবান্ বলিলেন__-“অধন্শ্নাশের 
জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। তুমি কাঁদিও না, অধন্মের বিনাশ তোমার 
ত্বামিগণ ছ্বারাই করাইব। অজ্জ্রনের শরজালে বা ভীমের গদাঁঘাঁতে কেহুই 

রক্ষা পাইবে না ।” 

একদা পাগুবগণ দ্রৌপদীকে বনে একাকী রাখিয়া মুগয়ায় যাঁন। সিন্ধুতাঁজ 
জয়দ্ূখ সেই সময় এ বনে উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীকে একাকী দেখিয়া তাহার সতী 

হরণ করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হন। দ্রৌপদী ধর্কথায় জয়দ্রথকে পাঁপবাসন' 
পরিত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু জয়দ্রথ ধর্দকথ| না] শুনিয়! তাহাকে বলপূর্ববক রথে 

উঠাইলেন। দ্রৌপদী শক্রবিনাঁশের উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া ভগবাঁন্কে 
প্মরণ করিতেছেন, এমন সময়ে ভীমসেন আপিয়া বথনমেত জয়দ্রথকে ধরিয়া ধর্শ- 

রাজের নিকটে আনিলেন। ধন্মরাজ জয়দ্রথকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, কিন্ত 

দ্রৌপদী ভীমকে বলিলেন--উহাকে আমাদের দাসত্ব স্বীকার করাইস্সা মাথা 
মুড়াইয়া ছাড়িয়। দাও ।” দ্রৌপদীর কথায় জয়দ্রথ সম্মত হইলে ভীম তাহার বন্ধন 
মুক্ত করিয়া দিলেন । 

দ্বাদশবর্ষ এইরূপে কাটিয়া গেল। এবার অজ্জাতবাসের পালা । এই সময়ে সকলে 

ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া বিরাঁটরাঁজার আশ্রয়ে চাকুরীর অন্বেষণে গেলেন । বিরাট- 
রাজ সকলকেই কাজে নিযুক্ত করিলেন। ভীম পাচকরূপে, দ্রৌপদী রাজপরিবারের 
বেখ-বিন্তাল-কাঁরধো “টসবিদ্ধী” নামে এবং আর সব ভাই অন্যান্ত কার্ধো নিযুক্ত 
রহিলেন | বিরাট-রাজগৃহে নৈরি্্ীর রূপলাবণ্য দেখিয়া ছুষ্টের দল কুমন্ত্রণা করিতে 
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লাগিল। রাঁজশ্টালক কীচক নিজ বীরত্বে বিরাটের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। 
তিনি একদিন সৈরিঙ্ধীকে তাহার গৃহে যাইতে বলায় রাণী টদরিদ্ধীকে কীচকের গৃহে 

পাঠাইলেন। কীচক পৈরিষ্ীকে একাকিনী পাইয়! নিজ কু-অভিপ্রায় জ্ঞাপন 

করিলেন। পৈরিদ্ধী এই অজ্ঞাতবাসে নিজ পরিচয়দানে অক্ষম হইয়া বলিলেন__ 
“আমার পঞ্চ গন্ধর্বব স্বামী আছেন। তাহারা সর্বদাই আমাকে রক্ষা করিতেছেন। 
কোনরূপে আমাকে লাভ কৰিতে চাহিলেই তাহারা তোমাকে সংহাঁর করিব্নে ।৮ 

কীচক তবুও পাপাভিপ্রীয় ব্যক্ত করিতে কুন্ঠিত হইলেন না । একাঁকিনী রমণী কি 

করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে ন। পাবিয়া ভগবানের ম্মবণ লইলেন। কীচক ত্াহাব 

বস্ত্াঞ্চল ধরিয়! টানিলেন। ইহাতে টৈরিষ্ী ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া নিজ 
বস্ত্র ছিনাইয়া লইবাঁর জন্ত এমনজোবে টাঁন দিলেন যে, কীচকের মত বীর, বিরাট- 

রাজের প্রধান সেনাপতি, ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাঁগিলেন। ইত্যবসরে দ্রৌপদী 
বাজসভায় আসিয়া যুধিষ্িরের নিকট সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিপেন। কীচকও 
ক্রোধে এবং অপমাঁনে অস্থির হইয়া সভামাঝে আসিয়। দ্রৌপদীকে পদাঘাত করিলেন । 
ইহাতে দ্রৌপদী ভীমকে ম্বরণ করিয়া মনে মনে বলিতে লীগিলেন-__“হে মধ্যম 
পাগুব, তুমি ভিন্ন এ অপমানের প্রতিশোধ দিবার কেহই নাই,”--পরে বিরাটবাজকে 
বগিলেন__“মনে করিয়াছিলাম আপনি ধাম্সিক, কিন্তু দেখিতেছি কীচক নির্দোষ 

লিরীর উপর এতাদূশ অত্যাচার করিলেও আপনি কোন বিচার করিতেছেন না। 
আরও দেঁখিতেছি, আপনার সভান্দ্গণের মধ্যে কেহই ধাম্মিক নহেন।” সেই 

সময়ে ধর্মবাঁজ ইঙ্গিত করিলে দ্রৌপদী অস্ত:পুরে চলিয়! গেলেন। 

ইহাতে ভ্রৌপদীর ক্রোধের নিবৃত্তি হইল না; তিনি ভীমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
আন্তপূর্ধিবক সমস্ত ঘটন1 জানাইলেন। ভীম বলিলেন_-“যদি কীচক পুনরায় পাপ- 
প্রস্তাব করে, তাহ হইলে তুমি তাহাকে অন্তঃপুরে নৃত্যশালায় লইয়া আমিও; 
সেখানে আমি তাহার প্রাণবধ করিব ।” কীচকের লালস! দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 

শগিল। ত্রৌপ্দী প্রাপ্তির আশ ত্যাগ করিতে না পারিয়! তিনি পুনরায় পাপ- 
মনা ব্যক্ত করিলেন। এবার দ্রৌপদী ত্াহীকে নৃত্যশালায় সাক্ষাৎ করিবার জন্ত 
নমন্্ণ করিলেন। সৈরিষ্বীবেশী ভীম এক লাথিতে কীচককে বধ করিলেন। 
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কীচকের অন্যান্য ভ্রাতা দ্রৌপদীকেই কীচকের মৃত্যুর হেতু জানিয়৷ কীচকের 
সৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সৈরিক্ষীরও সৎকার করিবেন বলিয়া ভ্রৌপদীকে শ্মশানে 
ধরিয়া লইয়া গেলেন। ভীম এ সংবাদ পাইয়া শ্মশানে গিয়! কীচকের একশ 

পাঁচ ভাইকে বধ করিলেন; চারিদিকে রাষ্ট্র হুইয়|! গেল-_ত্রৌপদীর গন্ধ 
স্বামীরাই সর্বনাশ করিতেছে । বিরাটরাজও ভয় পাইয়া ভ্রৌপদীকে তাহার বাড় 
ছাড়িয়া যাইবার আদেশ দিলেন । দ্রৌপদী ১৩ দিন সময় চাহিলেন। ইতোমধে 
বিরাটরাজের বিরুদ্ধে কৌরব ও ত্রিগর্তরাঁজ যুদ্ধ ঘোষণা কবিলেন। শক্রপক্ষ ভী; 
ও অজ্ভঞনের বিক্রমে পলাইতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে এক বখ্সর অজ্ঞাতবাম শে 
হুইল। বিরাঁটরাঁজ ইহাদের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া অজ্ছন-পুত্র অভিমন্থ্ার সহি 
নিজ কন্যা উত্তরার বিবাহ দিলেন । 

পাগডবগণ অজ্ঞাতবাস হইতে মুক্ত হইয়া নিজ রাজ্য চাহিয়া কৌরবদের নিকট 
দূত পাঠাইলেন । যুধিষ্ঠির ও ভীম বলিয়া দিলেন, “যদি রাজ্য দিতে কৌরবদের 
অসম্মতি থাকে, তাহ! হইলে অন্ততঃ পীচ ভাইয়ের বাস করিবার জন্য পাঁচখানি গ্রাঃ 

দিলেই আমরা শান্তিতে বাস করিতে পারিব।” দুষ্ট ছুষ্যোধন দৃতমুখে বলিয় 
পাঠাইলেন-_“বিনাধুদ্ধে নাহি দিব শুচ্যগ্র মেদিনী |” 

নিরুপায় হইয়া পাগ্বের! যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু কৌর, 

পক্ষে পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত বড় বড় বীর ও রাজগণ যোগদান করিয়াছিলেন । কেবল 
মাত্র দ্রপদরাজ, তাহার পুত্র ধৃষ্টদ্যুন্ণ। বিরাটরাজ প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পাগুবপদ্ধে 

বৃহিলেন। দ্বারকার রাজ! শ্রীরুঞ্চ তখনও কোন পক্ষ গ্রহণ করেন নাই । পাগুবের 

তাহাঁকেই দৃতরূপে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য কৌরবদদিগকে অনুরোধ কঝিয 
পাঠাইলেন, কিন্তু দ্রৌপদী ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তিনি শ্রীকষ্ণচকে বলিলেন_- "৫ 
মধুস্দন ! ধর্শরাঁজ জ্ঞাতিবধভয়ে সন্ধি করিতে চাহিতেছেন, আমারও ইচ্ছা নু 
জ্ঞাতিবধ হয়ঃ কিন্ত বধ্যকে বধ না করিলে যে পাপ হয়, তাহা তুমি তজান। অতএ 

আমি বিশেষ কিছু বলিব না, কেবল এই কথা বলি-যদদি আমাদের হৃতরাঃ্ 
কৌরবেরা প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে সদ্ধি করিও ন1।” 

বাস্থদেব কৌরবসভায় সন্ধি প্রস্তাব লইয়া গেলে উহার! তাহার গ্রস্তাপে কর্ণপা 
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লেন না বরং শ্রীকুষ্জকে নিজেদের পক্ষে যোগ দিতে অন্গুবোধ করিলেন । প্রীরু 
[লেন_-“পরে বপিব।” কিছুদিন পরে কৌরবদদের যাতায়াতে শ্রীকৃষ্ণ অতিষ্ঠ 
য়া বলিলেন--“আমার নিদ্রাতঙ্গে যাহার নুখ আগে দেখিব, সেই দিকে যাইব ।” 
মদে গর্বিত দুর্যযোধন সর্বাগ্রে গিয়া শ্রীকষ্ণের শিরোদেশে আসন গ্রহণ করিলেন। 

দ্বন পায়ের নীচে আপন লইলেন। শ্রী উঠিবার সময় অজ্জনকেই প্রথমে 
থিলেন। তিনি ছুধ্যোধনকে জানাইলেন, 'পাগুবপক্ষেই আমাকে যাইতে হইবে, 

ব আমার সমস্ত সেনা কৌরবপক্ষে থাকিবে। অতঃপর ছ্র্যোধনের অনুরোধে 
চষ্চ পাগুবপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন না জানাইলেন। 
[যু আরম্ভ হইল। ১৮ দিন ঘোরতর সংগ্রাম চলিল। অশ্্বন জ্ঞাতিবধভয়ে 
হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্ত সারথি শ্রীকঞ্জকে রথ ফিরাইতে অন্তরোধ করিলেন । 
ষ এ ১৮ দন যুদ্ধের সময় নানানপ ধন্মকথা বলিয়া ও যৌগিক পন্থা দেখাইয়া 
ঠনকে যুদ্ধে নিয়োগ করিলেন । এ উপদেশবাণী “গীতা” নামে অভিহিত । ভীম 

[রববংশ ধ্বংস করিলেন, এবং কষ্ণার অপমানকারী দুঃশাসনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও 
ঘর বক্ষ বিদারণ করিয়া হৃৎপিণ্ডের তগ্ঠ বুক্ত পান করিলেন। পূর্বের প্রতিশ্রুতি 

1হইল। পরে তিনি ছুষ্টমতি দুধ্যোধনের উকু ভঙ্গ করিয়া দ্রৌপদির অপমানের 
উশোধ লইলেন। দ্রৌপদী তাহার পুত্রহস্তা অশ্বামাকে বধ করিবার জন্য ভীমকে 
রোধ করিলেন। ভীম অশ্বখামাকে পরাস্ত করিয়া তাহার মস্তকমণি আনিয়া 
পদীকে উপহার দিলেন । এইরূপে ভারতের ক্ষত্রিয়বংশ একরূপ নিম্মুল হইল। 
রবপক্ষের পরাজয় হইল এবং তাঁহাদের পাপকার্য্যের ফল ফলিল। পাগুবগণ বন 
তিবধ দেখিয়া মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। উত্তরার শিলশ্ুপুত্র পরীক্ষিতের উপর 

ভার অর্পণ করিয়া দ্রৌপদীসহ পাগুবগণ হিমালয় মুখে যাত্রা করিলেন । 

ভ্রৌপদ্বী ও সত্যভামা-সংবাদ 

পাগুবদিগের বনবাসকাঁলে একদিন কৃষ্খপ্রিয়া সত্যভাম] স্বামীর সহিত দ্রৌপদী 
নে যাত্রা কবেন । সত্যভাম! ত্রৌপদীকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর বলিলেন__ 
খি! তোমার স্বামিগণ অদ্বিতীয় বীর, উহ্বারা তোমাতে সর্বদাই অনুরক্ত। তুমি 
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কি মন্ত্রবলেঃ ব্রত উপবাসে বা তীর্ঘজপযজ্ঞের দ্বারা! উহাদিগকে এতাঁদৃশ বশী 
করিয়াছ?” দ্রৌপদী সত্যভামার কথায় হাসিয়া! বলিলেন-_“সথি! একপ আ৷ 
কথার জবাব দিবার শক্তি আমার নাই। এ সব উপায়ের কথ! আমি কক্স 

করিতে পারি না মন্ত্র, যাছু বা ওধধাদি অশিক্ষিতা নারীগণেরই স্বামী-বশীকর! 

ধধ | ইহাতে স্বামী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বশীভূত হন না, পরন্ত উধধাদি প্রথে 
নানাবিধ ব্যধিগ্রস্ত হন । অতএব এইরূপ আচরণ নারীগণের কর্তব্য নহে । সা 

নারী কখনও ওসব পথ অবলম্বন করেন না, বরং দ্বণা করেন। স্বামী এ 

আচরণের কথ! জানিতে পারিলে স্ত্রীতে অনুরক্ত না হইয়া বরং তাহাকে দ্বূ 

করেন এবং জীবন সংশয় বোধ করিয়া সর্ধদীই তাহার পিকট হইতে দূরে থাকে 
সাপ লইয়া গৃহ-বামের ন্তায় সশঙ্কচিন্তে কালযাপন করেন। অতএব সখি! ও 

উপায়ে স্বামীকে বশীভূত করা যায় না! 
“আমি পঞ্চপাগুবকে বশীভূত করিতে পারিয়াছি, এ কথা! যদি সত্য হয় স্থা 

আমাতেই একান্ত অনুরক্ত, যদি মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে বলিতে হইল ' 
কি করিয়া স্বামীদের মনোরঞ্জন করিয়াছি । 

“ভগিনী! আমি ক্রোধাদি ত্যাগ করিয়া সর্বদা পাগবগণের ও তাহ 

অন্যান্য স্ত্রীদের সেবা-শুক্রধা করি । অভিমানিনী না হইয়া, কোনরূপ দুর্ববাক্য গ্র 

না করিয়া বা কোনরূপ অবাধ্য না হইয়! তাঁহাদের কলের ইঙ্গিতমাজ্জ সব আ 

পালন করি। তাহাদের ন1 দেখিলে প্রতিমুহূর্ত আমার কাছে অন্ধকার বোধ: 

ভাহারা কোথাও গেলে আমি ভোগবিলাদ পরিত্যাগ করি এবং তাঁহাদের ম 

কামনায় তপস্যা প্রভৃতিতে আম্মনিয়োগ করি । আমি প্রত্যহ অতি যত্বে গৃত-মার্জ, 

করি, যথাসময়ে রন্ধন করিয়! স্বামীদের পরিতোষপূর্ধবক ভোঞ্জন করাই। 
“কখনও কোনও চুষ্টস্বভাব স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশি না, একাকিনী যেখ 

সেখানে যাই না, বা গৃহদ্ধারে ও গবাক্ষপথে দীড়াই না। ্বামিগণের দূ 

পরিহাসচ্ছল ভিন্ন অন্ত কোন সময়ে উচ্চহান্ত করি না, এবং সর্বদা সত্যপথে থা 

তামীদের সেবা করি। 

“আমার স্বামিগণ যে দ্রব্য আহার করেন না, তাহা আমি কদাচ আহার ? 
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নাবাস্পর্শ করি না। তাহাদের আদেশে আমি বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হই। শাশুড়ী 
ও গুরুজনের1! আমাকে যে আদেশ দিয়াছেন, তাহাই আমি পালন করি। আমার 

স্বামিগণ ধাম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্িয় ও শাস্তস্বভাঁব ; তথাপি আমি শ্রদ্ধা ও ভয়ের 

দহিত তাহাদের সেব! করিয়া থাকি। 

“হে ভদ্রে! আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীলোকের একমাত্র 

শ্ম; পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি। স্বামীর অপ্রিয় কাধ্য কর! 

দ্রীলোকের পক্ষে বড়ই গহিত। পতির মত দেবতা নারীর আর কেহই নাই। 

পতি আমাদের ধশ্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের মূল। তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আমি 

কখনও শয়ন, আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না । আমি প্রাণাস্তেও শাশুড়ীর 

নিন্দা করি ন।, শাশুড়ীর সেবা! না করিয়া জলগ্রহণ করি না, কখনও তাঁভাকে বাদ 
দিয়া উত্তম দ্রব্য গ্রহণ করি না। 

“আমি ধন্মরাজের সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখি এবং পোষ্গণের ভরণ- 

পোষণে ক্রটি করি না। আমি নিজে বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিয়া সংসারের সমস্ত 

গুরুভাঁর বহন করিয়া থাকি । সমুদ্র যেমন জগতের সব জলরাশির হিসাব রাখে, 

মামিও সেইরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিপুল রাজ্য ও সংসারের হিসাব রাখি । 

“সকলে নিড্রিত হইলে আমি শয্যা গ্রহণ করি ও সকলে জাগ্রত হইবার পূর্বেই 

শয্যা ত্যাগ করি এবং সর্বদা! সত্যে রত থাকি । সখি! আমি যে-প্রকারে স্বামীদের 

বশীভূত করিয়াছি, তাহা সমস্তই তোমাকে বলিলাম। তুমি যদি আমার স্বামিস্থথে 
হিংসা কর এবং আমার মত হইয়। শ্রকষ্চকে বশীভূত করিতে চাও তাহা হইলে 

আমার মত হইয়! দৈনন্দিন কার্য ও ধর্ম পালন কর। 

“ভগিনি! তোমাকে উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজন বোধ করি না। তথাপি 

তুমি যখন সধীভাবে আমায় বিদ্রুপ করিয়াছ, তখন প্রত্যুত্তরে সধীভাবেই তোমীকে 

উপদেশ দ্িতেছি-_“ন্বামীই শ্রীলোকের একমাত্র গতি ও আশ্রয়স্থল । শ্রী- স্বামীর 

ধর্মের সহায়, কর্মের সঙ্গিনী ।” 

দ্রৌপদির কথায় সত্যভামার চমক ভাঙ্গিল। মনে মনে ভাবিলেন-_ প্রিয়সথীকে 
না ঘাটাইলে ভাল হইত । বলিলেন-_-“ভগিনি ! না বুঝিয়া তোমাকে ঠান্ট্রা করিয়াছি 
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বলিয়া ক্রটি লইও না।” ছুই সথী এইবাঁর দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। পরে 
সত্যভাঁম! বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

গান্ধারী 

মহাভারতের যুগে আমরা যে-কয়টি উন্নতচবিত্রা ভারত-রমণীর পরিচয় পাই 
তাহাদের মধ্যে গান্ধার-রাজকন্ত| ধৃতরাষ্ট্ের পত্বী গান্ধারীর চরিত্র শ্রেষ্ঠ ও আদ* 

বলিয়া মনে করি। স্বভাব-দূর্বল ভোগবিলাসময় নারীজীবনে গান্ধারী যে অপূর্ব 

তেজব্বিতা, ধর্শান্ররাঁগ ও আত্মত্যাগের পূর্ণজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত করিয়। তুলিয়াছিলেন 
তাহা খুব কম নারীচরিত্রে দৃষ্ট হয়। শত বীরের জননী রাজরাজেশ্বরীর এমএ 
সর্বত্যাগিনী সন্্যাপিনী মুত্তি সত্যই ছূর্লভ | 

গান্ধারের অধিপতি রাজা স্থববল স্বীয় কন্ঠা গান্ধারীর বিবাহ দিতে ব্যন্ত হইলে 

হস্তিনাপুর হইতে এক দূত আিয়া সংবাদ দিল যে, ভীম্মদেব গান্ধারীর সহিত জন্ম 
ধূতরাষ্ট্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন । ধনে, মানে, কুলে, শীলে, 

বীরত্বে ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা ভাল পাত্র আর কেহ ন! থাকিলেও, গান্ধারীর পিতামাত 

জন্মাদ্ধকে কন্যা সম্প্রদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন । বুদ্ধিমতী গান্ধাবী 
বুঝিতে পারিলেন_ ভীম্মদেবের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিতে পারে না। যদি তীহার পিত' 
ভীম্মদেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে সবংশে নিহত হইবেন । গান্ধাধী 

পিতাকে বপিলেন-_-“বিধির বিধান খগ্ডাইবার শক্তি কাহারও নাই ! পতি খঞ্জ বা 

অন্ধ হইলেও তিনিই পরম গুরু, তিনিই আমার দেবতা । আমি যেন অন্ধ রাজাকে 

বিবাহ করিরা ত্বাহাকে মনে-প্রাণে ভালবাধিয়! নারীজীবন সার্থক করিতে পারি ।” 

গান্ধার-রাঁজ ও তাহার পত্রী কন্যার মুখে এই কথ! শুনিয়! গান্ধারীকে সাধারণ 
নারী বলিয়া ভাবিতে পারিলেন না; ভাবিলেন ইনি মাক্ষাৎ দেবী ; মর্ত্যলোকে 

নারীচরিত্রের উজ্জল আদর্শ রাখিবার জনই ইহার জন্ম । 
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সুতদিনে শুভক্ষণে মহাঁপমারোহে অন্ধরাজা! ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধারীর বিবাহ 
ইয়া গেল। স্বামীর দৃষ্টিশক্তি নাঁই বলিয়া নিজেও দৃষ্টিন্থখ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন, 
জন্য বিবাহের পূর্বেই গান্ধারী চক্ষে বস্ত্র বীধিয়া নিজেও অন্ধ সাজিয়াছিলেন। 
ারি চক্ষের শুভদৃতি না হইলেও মনে-প্রীণে শুভমিলন হইয়া গেল। গান্ধারী 

[শুরঘর করিতে হস্তিনাঁপুরে চলিলেন । 

হস্তিনাপুরে গাস্ধারী পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কুকবংশের শ্রবৃদ্ধি আরম্ভ 
ইল। গান্ধারী ও তাহার দেবরপত্বী কুন্তীদেবী সন্তানাদি প্রণব করিয়া বংশের 
গৌরব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । গান্ধারীদেবী শত পুত্রের জননী হইলেন । তীহার 
নকল রকম সৌভাগ্য লাভ হইল। শামী অন্ধ বা নিজে অন্ধ সাজিয়াছেন বলিয়া 
কান ছুঃখ রহিল না । 

সখ চিরদিন স্থায়ী হয় না1। গান্ধারীর সখ স্থারী হইল না। জোষ্ঠ পুত্র 
্যোধনের মদোন্সন্ততা ও ক্রুর ব্বভাব দেখিয়! গান্ধারী ভীতা হুইলেন। দুর্ধ্যোধনের 

ঙ্গে সঙ্গে শত-পুত্র উচ্ছৃঙ্খল হুইয়া উঠিল। অন্ধরাঁজা মৃদৃভাবে দুর্যোধনকে 
মপথ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । দুর্যোধন তাহার কথায় কর্ণপাত 

রিতেন না; কিন্ত গান্ধারীর ন্যারখিচাঁর ও শাসনে দূর্যোধন কম্পিত হইলেও, অন্ধ 

পতাকে আয়ত্ত করিতে পারিবেন বুঝিয্া গান্ধারীর নিকট হইতে সর্ববদ1 দুরে দূরে 
কিতেন। ধাম্সিক পীতুপুত্রগণের সহিত সামান্য সামান্য বিরোধ দেখিলে গান্ধ'রী 
বচারের জন্য অন্ধরাজাকে বলিতেন; কিন্তু পুক্রবসল দুর্ববলহদয় ধতরাষ্ট্র কঠোর 

মন করিতে ন1 পারিয়া ছূর্য্যোধনকে ধর্তত্ব বুঝাইয়া পাওুপুত্রগণের সহিত 
বরোধ কৰিতে নিষেধ করতেন । 

গান্ধীরী বলিতেন-“মূর্থস্তলাঠ্যৌষধি*। কঠোর শাসন ভিন্ন দূর্যোধন 
ধভৃতিকে-ম্ববশে আনা অন্ধরাজার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়াই গান্ধারী পুত্রর্দিগকে কঠোর 

[ীমন করিবার জন্য রাজাকে বলিতেন। বাজ বলিতেন__“আমি জন্মীন্ধ বলিয়। 

নাজ! হইতে পাঁরি নাই ; আমার পুত্রের আমার অপরাধে রাজ্য পাইবে না। এই- 

নয বুদ্ধিমান্ পুক্রগণ ক্ষুপ্ন হইয়া! মাঝে মাঝে পাওুপুত্রগণের সহিত বিরোধ বাধাইলেও 
ঠায়ধন্মের বিচাবে তাহারা বয়ংপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অসৎপথ পরিত্যাগ করিবে ।” 
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বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পাওুপুত্রগণের যশ:সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়৷ পড়িল 
ক্রুরমতি ছুর্য্যোধন উহা সঙ্গ করিতে পাঁবিলেন না। মাতুল শকুনির সহিত পরাঁম* 
করিয়া নানা ছলে, নানা কৌশলে পাওুপুভ্রগণকে হত্যার চেষ্টা করিতে লাগিলেন 
একদিন বারণাঁবতের জতুগৃহে পাগুবগণকে পাঠাইয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ করাইলেন 
মহামতি বিছুর দিব্যদৃষ্টি বলে এ সব জানিতে পারিয়৷ পাওবর্দিগকে জতুগৃহ হই 
পলাইয়া৷ গিয়া ছদ্মবেশে থাকিতে পূর্বেই উপদেশ দেন। জতুগৃহে অগ্রিনংযোগে 
ফলে পাগুবদের মৃত্যু হইয়াছে স্থির হইল এবং দুর্য্যোধন ইহার জন্য চারিদিবে 

আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা কবিলেন। এই সংবাদ গান্ধারীর নিকট পৌছিলে গান্ধাঃ 
শোকে অধীর হইলেন। পুত্রগণের এইবূপ নীচতা ও ক্রুরতা দেখিয়া গান্ধান 

নিজেই উহাদের মৃত্যুকামনা কবিতে লাগিলেন। দুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে অস্থি 

হইয়া তিনি রাঁজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া পুক্রদের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কামনা করিলেন। 

ধৃতরাষ্ট পুন্রদের এইরূপ নীচতায় অধীর হইলেন এবং পুত্রদের যথোচিত তিবস্কার 

করিলেন ; কিন্ত অন্ধন্মেহের বশে তিনি অন্য কোন দপণ্ডাজ্ঞ দিলেন না। 

ইহার কিছুদিন পরে জানা গেল যে, পাগ্ডবের! ছদ্মবেশে থাকিয়া দ্রৌপদীবে 
বিবাহ করিয়াছে । তখন গান্ধারীর আনন্দের সীমা রহিল না। গান্ধারী তখনই 

মহাসমারোহে পাঁওুপুত্রগণকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিলেন। নববধূ দ্রৌপদীকে 
তিনি সানন্দে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন এবং আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন_ 

“তোমার স্বামীরা চিরদিন জয়ী হইয়া রাজ্য ও স্থখ ভোগ করিবে, তুমিও রাণী হই 
চির্স্থখে এ রাজ্য ভোগ করিবে ।” 

কিছুদিনের জন্য স্খে-স্বাচ্ছন্দ্যে গান্ধারী নববধূ দ্রৌপদীকে লইয়া সংসার করিতে 
লাগিলেন। দুর্ধ্যেধন হিংসানলে জলিয়া-পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন । সব দিক 
বিবেচনা করিয়া রাজা ধৃতরাষ্্রী ও গান্ধারী হস্তিনার রাজ্য দৃর্ধোধনকে দিয়া 
ইন্দপ্রস্ত্ের রাজ্য পাতুপুত্রদের দিলেন। ইন্দরপ্রস্থে গিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অতুন 
এশখবরধধযের অধিকারী হইয়] স্থখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 

ইন্্প্রস্থে রাজ! যধিষ্ঠির রাজনুয় যজ্জ আরভ করিলেন ; সমস্ত রাজাই যুধিষ্টিরকে 

সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া শ্বীকার করিয়া লইলেন। সকলেই রাজস্থুয় যজ্ঞে এক একটা 
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জের ভার লইলেন। দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠির নানাভাবে সম্মানিত করিলেও পাগুবের! 

ঘ সর্ববশ্রেষ্ঠ*-_এ ধারণা জন্মিতে তাঁহার বাকী রহিল না । তিনি উহাদের শ্রেষ্ট 

ব্ব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়! মাঁতুল শকুনির আশ্রয় লইলেন। মাতুল শকুনির 

হিত পরামর্শে যুধিষ্িরকে হস্তিনায় আনাইয়া পাশাখেলাই স্থির হইল। পাশাখেলায় 
কে একে যুধিষ্ঠির ধন-দৌলত, স্বয়ং এবং চারি ভাই ও ভ্রৌপদীকে হারাইলেন, 

ধ্যোধনের আদেশে তদীয় সহোঁদর ছুঃশাসন দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য রাজপভায় টানিয়া 

মানিয়! নানাভাবে লাঞ্িভ কৰিতে লাগিলেন । 

। এই সংবাদ অন্তঃপুরে গাদ্ধারীর নিকট পৌছিবামাত্র তিনি অধশ্মীচারী পুত্রগণের 

।পাচধণে ক্ষুবব হইয়া! অব্যক্ত মন্্জালায় অস্থির হইয়। রাজলভার ছুটিয়া আসিলেন । 
গনি রাঁজপদে নিবেদন করিলেন দৃর্য্যোধনকে ত্যাগ করিতে ; বলিলেন_-বহু 

গে ছুধ্যোধনকে ত্যাগ করা উচিত ছিল, পুন্রের মুখ দেখিয়া তিনি এতদিন 
[হাঁকে ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু আর নর, অত্যাচারের মাত্রা তাহার দিন দিন 

ডিয়া চলিরাছে, রাজলম্্রী চঞ্চলা হইয়া উঠিষ্াছেন, প্রাচীন কুরুবংশের মর্ধযাদীর 

টনি হইতেছে, স্বর্গত পিতৃপুরুষগণ লাঞ্তিত হইয়াছেন_ছৃধ্যোধনকে আর ক্ষমা 

ধিবেন না|” ধূতরাষ্ট গান্ধারীর প্রার্থনা শুনিয়া! স্তম্ভিত হইলেন, পিতৃন্সেহের 

[চাই দিয়া গান্ধারীকে বুঝাইলেন। প্রত্যুন্তরে গান্ধারী বলিলেন_- সন্তানের 
তি স্বেহ মাতারও আছে, কিন্তু পুত্রের কল্যাণের জন্যই তাহাকে বর্জন কগিতে 

লিতেছি।” 

গাম্ধারী পতিব্রতা, পুন্রন্নেহময়ী ; কিন্তু সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাহার 
'মপগাঁরণতা ও উদার ধন্মবোধ। সমস্ত নারীর প্রতিনিধি হইয়া নয়নের জলে 
নি পাজপদতলে বিচার প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে রাজ! নির্বাক হইয়া 

ইপেন দেখিয়া তিনি বুঝিলেন স্বামীও ন্যায়বিমুখ । তখন তাহার বেদনা আরও 

ড়িয়া গেল। ধান্সিক ধৃতবাষ্ট্রের পত্বী হইয়া ও শত-পুত্রের জননী হইয়া তিনি বড় 

শা পোষণ করিতেন; কিন্ত আজ তাহার সব আশ নির্ম,ল হইল ; ধৃতরাষট্রমহিষী 

যা তাহার পত্বীত্বের মর্ধযাদার হানি হইল, তাই তিনি গর্ভের কলঙ্ক দুর করিবার 
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জন্য আকুল হইয়া! উঠিলেন। শ্বামীর কাছে বিচারের আঁশ] নাই দেখিয়া তিনি 
স্বয়ং বিধাতার কাছে ন্ায়-বিচারের আবেদন করিলেন এবং যতদিন সেই বিচালে 

ফল দারুণ ছুর্দিনরূপে আসিয়া উপস্থিত না হয়, ততদ্দিন মৌনভাবে প্রতীক্ষা কবিম 
রহিলেন। 

গান্ধারীর মৌনভাঁব দেখিয়া ছুর্ধোধন তলে তলে পাঁগুবগণকে বিনাশ করিয়ে 
কৃতসন্কল্প হইলেন। আবার পাশাখেলায় পণ রাখিবার জন্য পাগুবদিগকে আহ্বাঃ 
কবিলেন। এবারেও ধুধিষ্রির পণে হারিলেন এবং রাজ্য ত্যাগ করিয়া চারি ভ্রাতা " 

ত্রৌপদীকে লইয়া বনবাসী হইলেন । 

বার বসর বনবাস ও এক বখ্সর অজ্ঞাতবাসের পর ফিরিয়া আপিয়া যুধিষ্ঠি 
ইন্দ্প্রস্বের রাজা দাবী করিলেন। ভীম্ম, দ্রোণ, বিদুর ও ধৃতবাষ্্ী সকলে 

দুধ্যোঁধনকে যুধিষ্টিরের রাজ্য ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। দুধ্যোধন কিছুতেই সম্দ 
হইলেন না। তারপর স্বয়ং শ্রীরুঞ্ণ দৃতরূপে আসিয়া পঞ্চপাগ্ডবের জন্য মাত্র পা! 
খানি গ্রাম চাহিলেন, কিন্ত দ্ভী দুর্য্যোধন বলিলেন-- “বিন! যুদ্ধে নাহি দিব চা: 

মেদিনী ।” 

অগত্যা পাণ্বেরা একমাত্র শ্রীরুঞ্ণকে আশ্রয় করিয়া কৌরবদের বিপুল শক্তি 
বিরুদ্ধে ধশ্মযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরুষ্ণ দুষ্যোধনদের অনেক বুঝাইলে, 
কিন্তু উহারা শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিলেন না। গান্ধারী সকল সংবাদ জানিয়া পাগুবদে 

জয় কামনা করিতে লাগিলেন । ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের অনেক বুঝাইয়া বলিলেন- 

“তোমাদের পরাজয় অবশ্যস্তাবী, ধর্শপথের জয় অনিবাধ্য-যজ্ম যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো! য 

পার্থো ধন্দ্ধরঃ | তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিঞ্রবা নীতির্মতি্মম ॥” উভয় পক্ষে তুমুল যু 
বাধিল, সে যুদ্ধে সকলেই ধ্বংস হইল, কেবল পঞ্চপাগুব বাঁচিয়া রহিলেন । 

যুদ্ধে জয়ী হইয়া! যুধিষ্টিরাঁদি ভগ্রৃদয়ে শ্রীকষ্ণকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনাপুরে 
রাজপ্রাসাদে আসিয়া গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের পদধূলি লইলেন। শতপুত্র-শোকাতু 
গান্ধারী ন্তায়নীতিতে গরীয়সী হইলেও, মাতৃহৃদয়ের ন্বাভাবিক দ্ষেহে তাহার ধৈর্ে 
বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। শোকসাগরে ভাসিয়া। গান্ধারী শ্রীরু্ষকে অভিসম্পা 

১৫০ 



চিন্তি! 

করিলেন । তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন-_“হে নিয়স্তা ! তুমি যখন আমার পুভ্রগণকে 
অধাশ্মিকরূপে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বিনাশ সাধনপূর্বক ধর্মের জয়ের উদ্দাহরণ 
দেখাইলে, তেমনি আমিও পতিসেবার ফলে যদি কোন পুণ্য সঞ্চয় করিয়া! থাকি, 
তাহা হইলে সেই পুণ্যফলে তোমাকে অভিসম্পাত দিতেছি যে, জানিয়া শুনিয়া তৃমি 
যেমন কুরুকুলের ধ্বংস ঘটাইয়া এত ছুঃখ দিয়াছ, সেইরূপ তোমার বংশ তোমার 

দ্বাবাই ধ্বংস হইবে এবং তুমিও আত্মীয়দ্বজনহীন হইয়া বনমধ্যে ব্যাধের হস্তে নিহত 
শইইবে |” 

তখন হইতে পাগুবেরা গান্ধীরী ও ধৃতরাষ্টের সেবা করিয়া কিছুদিনের মধ্যে 
ঠাহাদের পুভ্রশোক ভুলাইয়া দ্রিলেন। পরবে বাঁজা ধৃতবাষ্ট্রেরে সহিত গাম্ধারী 
তপৌবনে গিয়া শেষ কয়দিন শ্রীভগবানের চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। তপন্তায় 
কিছুদিনের জন্য স্থখশাস্তি-লাতের পরে ধৃতবাষ্র দেহত্যাগ করিলেন। গান্ধারীও সঙ্গে 
দঙ্গে দেহত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত স্বর্গে বাস করিতে চলিয়া গেলেন । 

গান্ধারীর চরিত্র ধুলিমলিন পৃথিবীর নহে-_উহা! অপার্ধিব_উহা! স্বর্গীয় । 

চিন্তা 
গন্ধর্ববাজ চিত্ররথের পুত্র মহারাজ শ্রীবংসের গুণের তুলনা নাই । বুদ্ধি, 

বিচারশক্তি ও পাণ্তিত্যে তাহার তুলন] হয় না। যথাকালে চিত্রসেনের কন্যা! চিন্তার 
সহিত তাহার বিবাহ হইল। যৌগ্যের মহিত যোগ্যার মিলন হইল। রূপে, গুণে 

কেহই চিন্তার সমকক্ষ ছিল না। বহুকাল এই বাজদম্পতি পরম স্থখে কাল 

কাটাইলেন। 

কিন্ত স্থখ চিরদিন সমান থাকে না । “কে বড়” এই লইয়া ্বর্গে লক্ষ্মী ও শনির 
মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল । মীমাংসার ভার অবশেষে মর্ত্যের রাজ! শ্বীবংসের উপরে 

পড়িল। লক্ষ্মী ও শনি উভয়েই শ্রীবৎসের নিকট আমিলেন। শ্রীবৎস লক্মীকেই শ্রেষ্ঠ 
আসন প্রদান করিলেন । শনি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাতহিংসা গ্রহণ করিতে প্রস্তত 
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হইলেন । লক্ষ্মী শ্রীবসকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন--“সর্ধদীই আমি ছায়া 
হ্যায় তোমার পশ্চাতে থাকিব ।” 

শনির প্রতিহিংসা সত্ববই আরম্ভ হইল। তাহার কোপে শ্রীব্সের রাঁজে 

হাহাকার উঠিল। ছুভিক্ষ, মহামারীতে রাজ্য প্রায় জনশৃন্ভ হইয়া উঠিল, অগ্নিদা? 
সহত্র সহম্র গৃহ ভন্মীভূত হইতে লাগিল। প্রজার] ব্যাকুল ক্রন্দনে রাজার নিক 

তাহাদের অবস্থা জানাইতে লাগিল। শ্রীবংস সব শ্তনিলেন, সব দেখিলেন, এব 

নিজেবই বিচারশক্তির ফলে যে আজ সর্বনাশ হইতেছে, তাহাঁও বুঝিলেন। কি; 

কোন উপায় আবিষ্কার কর! সম্ভব হইল না। অবশেষে শ্রাবস বনগমনই শে 
উপায় স্থির করিলেন। 

তিনি চিন্তাকে পিতৃগৃহে যাইতে অন্গরোধ করিলেন ; বলিলেন_ “আমারই দো 
আজ এই সর্বনাশ উপস্থিত, ফল আমি ন্বয়ংই ভোগ করিব। তুমি আমার সভিং 

অনর্যক কষ্ট পাইবে কেন?” কিন্তু চিন্তা কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না) ঝলিলে 

-_-“তোমার বিপদে আমার বিপদ্, তুমি বনে কত কষ্ট পাইবে আর আমি কি স্ব 
পিতৃগুহে বাজভোগে থাকিব? সহম্র কষ্টের মধ্যে আমি তোমার সঙ্গে থাকিলে 

পরম স্থথে থাকিব ।” শেষে একত্র বনগমনই স্থির হইল । মণিযুক্তার একটা পুট্ঃ 

বাঁধিয়া বাঁজদম্পতি গভীর রাত্রে বহির্গত হইলেন । 

ভ্রীবংন ও চিস্তা এক বনমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । যাইতে মাই 

দেখিলেন_ সম্মুখে এক ভীষণ নদীতে তরঙ্গ উঠিয়াছে। একখানি জীর্ণ নৌক 

অদৃরে ভাঁসিতেছে ; তাহাতে একজন মাঝি বপিরা আছে। নদী পার করিয়া দিবা 
জন্য প্রীবৎস তাহাকে আহ্বান করিলেন । মাঝি কহিল--“পুটুলী ও তোমারে 

ছুই জনকে একেবারে পার করিতে পাঁরিব না। একসঙ্গে দুইটা করিয়া পার করিতে 

পারি। যর্দি তৌমরা দুইজনে একসঙ্গে যাইতে ইচ্ছ! কর, তাহ! হইলে পুট্ন 

আগে পার কর, অথবা পুট্লী পরে পার করিব” শনির প্রভাবে বিক তবুদ্ধি রাজ 
পুঁটুলী আগে পার করিবার জন্য নৌকা তুলিয়া দিলেন। নৌকা ছাড়িল। মৃহ্ 
মায়ানদী অদৃশ্য হইল এবং ৫্দববাণী হইল--“এ তোমারই বিচাঁরশক্তির পুরস্কার । 
এইরূপে রাজদম্পতি কপর্দকশূন্ত হইলেন । 
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রাত্রি প্রভাত হইল। ইতস্তনঃ ভ্রমণ কবিতে করিতে কতকগুলি ধীবরের সহিত 
ঠছাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কোন মতেই মতস্ত ধরিতে পারিতেছিল ন]1। 

শ্বৎস তালবেতালপিদ্ধ ছিলেন। তিনি তালবেতালকে ন্মরণ করিলেন। তাহার! 
প্রচুণ মত্স্ত পাঁইল। সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা একটা ম্ত্স্ত ইহাঁদিগকে দিয়া গেল। 
দেই মত্স্ত ইহাদের সেইদিনের একমাত্র আহার্ধ্য হইল। 

পেই মত্ম্য দগ্ধ করিয়া চিন্তা তাঁহা ধৌত করিবাঁব জন্য জলাশয়ে গেলেন। 
বাজতোগে অভ্যস্ত রাজা কিরূপে তাহা ভোজন কবিবেন” এই চিন্তা করিতে করিতে 

ন্তা জলে নামিয়াছেন, এমন সময়ে সেই দগ্ধ মৎস্য লাফ দিয়! জলে পলারন করিল । 

সাধ্বী হাহাকার করিতে করিতে প্রীবসরের নিকট আসিয়া সব বণিলেন। ্রাব্খস 

সব বুঝিলেন ; সেদিন বন্য ফলমূলে কোনরূপে ক্ষুধা নিবৃত্তি কবিলেন । 
এইরূপে বনে কতকাল কাটিল। অবশেষে কোন নগরে যাওয়াই স্থির হইল । 

একদিন ছুইজনে এক কাঠবিয়াঁপল্লীতে উপস্থিত হইলেন। দীনবেশ দেখিয়া 
কাঠরিয়াগণ ইহাদের চিনিতে পারিল না। তাহারা সাগ্রহে ইহাদিগকে আশ্রয় দিল । 

মভাঁরাজা শ্রীবঘস তথন কাঠুরিয়া । তিনি তাহাদের সহিত বনে কাঠ আনিতে 
যান এবং বাজারে সেই কাঠ বিক্রয় কবেন। চিন্তার গুণে কাঠুরিয়াদের স্ত্রীগণ 
মোহিত হইশ। ত্বাহার রন্ধন তাহাদেব নিকট অমৃত বলিগ্না বোধ হইতে লাগিল । 

ঘটনাক্রমে একদিন এক সওদীগর নৌকায় করিকা বাণিজ্য করিতে যাইতে- 

ছিলেন । শনির মায়ায় নৌকা সেই কাঠরিয়াঁপল্লীর নিকট আসিয়া চড়ায় আটকাইঘা 
গেশ। নৌকা কিছুতেই চলিল না । সওদাগর বিশেষ চিন্তিত হইলেন । শনি এক 
গণকেব বেশ ধরিয়া! সওদাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া! কহিলেন__“যদি কোন সতী 
আগিয়া তোমার নৌকা! স্পর্শ করে, তাহা হইলে নৌকা চলিবে ।” সওদাগর উপযুক্ত 
পুবন্বার দিয়া কাঠুরিয়াপন্লীর সমস্ত স্ত্রীলোককে আনাইয়া নৌকা স্পর্শ করাইলেন । 
তথাপি নৌকা চলিল না, অবশেষে শনির কৌশলে চিন্তাকে আহ্বান করা হইল । 
সতী মহাবিপদে পড়িলেন। “স্বামী গৃছে নাই, ত্ীহার কোন স্থানেই যাওয়া উচিত 

নয়, অথচ একজন বিপন্ন, তিনি একবারমাত্র গেলেই সে বিপদ্ হইতে উদ্ধীর পাইবে ।, 
তাই অনেক আলোচনার পরে অবশেষে তিনি নদীতীরে যাওয়াই স্থির করিলেন। 
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তিনি স্পর্শ করিবামাত্রই নৌকা চলিল। সওদাগর মহা আনন্দিত হইলেন । কি 

তবিস্তাতে এরূপ বিপদ পাছে ঘটে, এই আশহ্ব1 করিয়া সওদাগর বলপূর্ববক চিন্তাকে 

নিজের নৌকায় তুলিযা লইলেন। নৌকা! ভাসিয়! চলিল। 
নৌকায় উঠিয়া চিন্তা “পরিত্রাহি' চীৎকাঁর কবিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোন যা? 

হইল না। পাপাত্মা সওদাগর হযত রূপমোহে মুগ্ধ হইয়াছে, এই আশঙ্কায় সতী 

কুর্ধ্যের স্তৰ করিতে লাগিক্ন, যেন তাঁর রূপবিকৃতি ঘটে । দেখিতে দেখিতে 

চিন্তার অঙ্গে গলিতকুষ্ঠ দেখা দিল। চিন্তা অনাহারে নৌকার একপাশে পড়িযা 

রহিলেন । 

শ্রীবংস বনে কাষ্টসংগ্রহার্থে গিমাছিলেন ; আপিয়া দেখেন চিন্তা কুটিরে নাই। 

লোকমুখে চিন্তার অবস্থা কথা শুনিযা তিনি উন্মাদের মত চীৎকার করিতে করিতে 

নদীতীরে ছুটিলেন। নদীন ধাব দিয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন। যাঁহাকে দেখেন 

তাহাকেই চিস্তাব কথা কিজ্ঞাপা কবেন । 

এইব্ধূপে ঘুরিতে ঘুবিতে শ্রীবৎস স্থরভিব আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । সরণি 

মুখে চিন্তার সকল অবস্থা শুনিলেন। স্থবতি তীহাকে সেই আশ্রমে থাঁকিতে 

বলিলেন। স্থরভির দুগ্ধধারে মাটি ভিজ্িযা যাইতত। শ্রীব্স তালবেতালকে শ্মব' 

করিয়া সেই মাটি দুই হস্তে ধরিতেন, আর উহা! অমনি স্বর্ণপাট হইয়া উঠিত। এইরূদে 

তিনি বহু ন্বর্ণপাট প্রত্তত করিলেন। 

অবশেষে প্রীবংসের লোভ উপস্থিত হইল ; তিনি সেই সকল পাট বিক্রয় কবি 

অর্থ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। নদ্রীতীরে একদিন দীড়াইয়া আছেন, এমদ 

সময়ে দেখেন এক সওদাগর বাণিজ্য করিতে যাইতেছে । তিনি তাহাকে আহ্বান 

করিয়া সেই মকল হ্বর্ণপাঁট লইয়া যাইতে বলিলেন। সওদাগর ্বর্ণপাটগুলি নৌকাং 

তুলিয়া লইল। শ্রীবৎসও সঙ্গে চলিলেন। 

এত হ্বর্ণের লোভ সওদাগর সংবরণ করিতে পারিল না। সে শ্রীবৎসকে হত্য 

করিয়া হ্বর্ণরাঁশি আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইল। হম্তপ্দ বন্ধন করিয়া সওদাগর 

শ্রবংমকে জলে ফেলিয়া দিল। শ্রীবংস তালবেতালকে ম্মবণ করিয়। জলে ভাসমান 

রছিলেন দৈবযোগে সেই নৌকাতেই চিন্তা ছিলেন, তিনি স্বামীর এই ছুর্দশা দেখিযা 
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একটা বালিশ জলে ফেলিয়! দিলেন। শ্রীবংস ভাদিতে ভাঁদিতে চলিলেন। 

নৌকা! চলিয়া গেল। 
তাঁসিতে ভাসিতে গ্রীবৎস সুবাহু রাজার দেশে মালিনীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত 

হইলেন। কোনরূপে তীরে উঠিয়! তিনি মালিনীর গৃহে আশ্রয় লাভ কবিলেন। 

ন্থবানহু রাজার কন্যা ভদ্রা! শ্রীবংসকে দেখিয়! মোহিত হন। বাঁজা কন্যার শ্বয়ংবর 

ঘোষণা করিলেন। অনেক দেশ হইতে রাজপুত্রেবা আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। 

ভরা শ্রীবংসকে ভিন্ন কাহ'কেও যীল্যদান কবিলেন না। শ্রীবংস এক্ষণে রাঁজ- 

জামাতা হইলেন এবং বাঁজগৃহে স্থান পাইলেন । 

ঘটনাচক্রে সওদাগর সেই সকল স্বর্ণপাঁট বিক্রয় করিবার জন্য স্থবাহু রাজার 

রাজ্যে উপস্থিত হইল। শ্রীবংদ সেই সকল স্বর্ণপাঁট দেখিয়া চিনিতে পাবিলেন। 

সওদাগরকে চোঁর বলিয়া রাজার নিকট অভিযুক্ত করিলেন। সওদীগর এ সকল 

হ্বর্ণপাট নিজের বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিল না) রাজা তাহাকে কাবারুদ্ধ 

করিলেন। শ্রীবংস সমস্ত শ্বর্ণপাট নৌকা হইতে আনিতে গিয়া দেখেন সেই 

নৌকাতে চিন্তা রহিযাছেন। পুনবায় উভয়ের মিলন হইল। স্ুর্য্যের স্তবে চিন্তার 

রূপলাবণ্য আবার ফিরিয়া আসিল। স্থৃবাহু শ্রীবৎসের পরিচয় পাইয়া! ধন্য হইলেন। 

শনির প্রভাবেই এই দুর্দশা হইয়াছে বুঝিয়া তিনি শনির স্তব করিতে লাগিলেন। 

প্রবৎসের দুঃখের দিন কাটিল। শুভদিনে চিন্তা ও ভদ্রাকে লইয়া শ্রীবং্দ নিজের 

বাঁজো ফিরিয়া আঁসিলেন। সতীর প্রভাঁয় রাজ্য আবার স্থখৈশ্বর্য্য হাসিয়া উঠিল। 

বেছুলা 

বেহুলা, নিছনি নগরের সায়-সওদাগরের কন্যা । রূপে, গুণেঃ বেলাব সমকক্ষ 

কেহ ছিলনা । তিনি সমস্ত গুণের আধার । তীহার নৃত্য দেখিয়া কেহ মুদ্ধ না 

হইয়! থাকিত পাঁরিত না, সেইজন্য সকলে তীহাকে বেহুলা নাচুনী” বলিয়া ভাকিত। 
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তাহাকে দেখিলে মনে হইত, বুঝি স্বর্গের কোন অগ্দর! মান্তষের দেহ ধারণ কবিয়। 

পৃথিবীতে আসিম্াছেন। দেখিতে দেখিতে বেহুলা! বিবাহের উপযুক্তা হইয়া উঠিলেন। 
শৈব চাদ সওদাগর চম্পক নগরের অধিপতি । মনসাদেবীর প্রতি তাহার 

অত্যন্ত বিদ্বেভাব ছিল। াদ সওদাগর পৃজা না করিলে পৃথিবীতে মনসার পৃজা 
প্রচলিত হইবে না'_শিবের এইরূপ আদেশ ছিল বলিয়া, মনসাদেবী চাদের পুজা 
পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু চাঁদ কিছুতেই ত্বাহাকে 
পূজা করিতে সম্মত হইলেন ন1। মনসাদেবী অবশেষে তাহার প্রতিফল দিখার 

জন্য বিবিধরূপে চাদের অনিষ্ট করিতে লাগিলেন। একে একে চাদের ছয় পুত্রকে 

সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পাতিত করিলেন ; তথাপি টাদদ অবিচলিত, কিছুতেই মনসার 

পূজা করিলেন না । লোকের সহম্র উপদেশে, পত্বীর অবিরাম অশ্রপাঁতে, কিছুতেই 
ভ্রক্ষেপ করিলেন না। মনসার কোপে শেষে ধনরত্ুপহ চাঁদের চৌদ্দখানি ডি 
জলমগ্র হইল । চাদ অতিকষ্টে রক্ষা পাইলেন । 

কিছুধিন এইভাবে কাটিল। অবশেষে চাদের আর এক পুক্তর জন্মিশ, নাম হইল 
লম্দ্বীন্দব। ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় পত্বী কত বুঝাইলেন, চাদ কিছুতেই পূজা করিতে 
স্বীরুত হইলেন না । ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মীন্দরের বিবাহের বয়স উপস্থিত হইল । 

নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া ঘটক সাঁয়-সওদাগরের বাড়ীতে আলিয়া উপস্থিত 

হইল । বেহুলার সহিত লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। কিন্তু দৈবজ্জ 

ঠাদকে গোপনে বলিয়া গেলেন_“বাঁধরঘরে সর্পাঘাতে লক্ষমীন্দরের মৃত্যু হইবে ।” 
এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চাদ মাতাপি পর্বতে এক লোহার বাস 

নিশ্মাণ করাইঈলেন ; যাহাতে কোন সর্প সেখানে না আগিতে পারে, তাহার 

বিশিষ্টরূপ বন্দোবস্ত করিলেন । কিন্ধ মনপার আদেশে বাসর-নিশ্মাতা এক স্ুক্ 

ছিদ্র বাখিয়া গেল, চাদ তাহা জানিতে পাঁরিলেন না। 

মহাসমারোহে লম্ষ্ীন্নরের বিবাহ হইয়া গেল। চাদ পুত্রও পুত্রবধূকে লইয় 

সেই বাঁপরে রাঁখিলেন। ক্রীড়াকৌতুকের পরে লক্্ীন্দর ঘৃমাইয়া! পড়িলেন। বেহুলা 
জাগিয়া থাকিয়া তাহার পদসেবা করিতে পাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে লক্্মীন্দব 

জাগয্] উঠিয়া ভাত খাইতে চাহিলেন। বেহুলা কোনরূপে দেইখানেই রন্ধন করিয় 
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ধামীকে খাওয়াইলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে নিব্রিত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে 

সই ছিত্রপথে কাঁলনাগিনী সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং লক্ষ্মীন্দরকে দংশন 

করিল। লক্ষ্মীন্দর চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বেহুলা জাগিয়া দেখেন-_তাহাঁর 
ব্বনাশ হইয়াছে। 

প্রত্যুষে চাদ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া বেহুলার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইয়া 

বুঝিলেন, লক্ষ্রীন্দর আর নাই। দ্বার উন্মুক্ত হইল, দেখিলেন স্বামীর বিবর্ণ-শব 
ক্রোড়ে লইয়া পূর্ববরীন্রের পরিণীতা৷ বালিকা বেহুলা হাহাকার করিতেছে । শোকে, 
ক্ষাভে টাদ সংসার ত্যাগ করিলেন । 

সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে ভেলায় করিয়া জলে ভাসাইয়! দেওয়াই প্রথা ; সুতরাং 
লক্ীন্দরকে ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া৷ দ্বার উদ্ছোগ হইতে লাগিল । কিন্তু বেহেল! 

লক্ষীন্দরকে ছাড়িয়া থাকিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি মৃদ্তিমতী দেবী- 

প্রতিমার স্টায় সেই ভেলায় গিয়া বসিলেন ও স্বামীর শব ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। 
ভেলা গাঙ্গুড়ের জলে ভাসিয়া চলিল-যেন সহম্্র সহম্ লোকের অশ্রপাতেই 
চাসিয়া চলিল। 

ভেলা ভাসিয়া চলিল। কত প্রলোভন, কত বিভীষিকা, কিছুতেই বেহুলার 
জক্ষেপ নাই। স্বামীর শব বক্ষে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বালিকা চলিল। কোথায় 

যাইতেছে জানে না, তবুও তার দৃঢ় বিশ্বাস_স্বামীকে আবার ফিরিয়া পাইবে। 
ভলা ক্রমে পচিতে আরম্ভ করিল; স্বামীর শব গলিত হইতে লাগিল। একদিন 

এক বোয়াল মাছ লক্্মীন্দরের এক অক্ষ কাটিয়া লইয়া গেল। বেহুলার পরিধেয় 

বব ছিন্ন ও গলিত হইল এখন নিরুপায়, সেই পৃতিগন্ধময় শব বক্ষে ধারণ করিয়া 
একমনে তিনি মনসাদেবীর ম্মরণ করিতে লাগিলেন। সহসা ভেল! নৃতন হইল, 

হামীর শব অবিকৃত হইতে লাগিল, পরিধেয় বন্ত্রও নৃতন হইল। 

ভেলা ক্রমে নেতা৷ ধোপানীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নেতার একটা ঢুষ্ট 
ছেলে তাহাকে বড় জালাতন করিত; ধোপানী এজন্য তাহাকে মারিয়া সমস্ত দিন 

ফেপিয়া রাখিত। অবশেষে কাপড় কাঁচা শেষ হইলে তাহার মৃতদেহের উপর 
কয়েক ফোটা জল ছড়াইয়া তাহাকে পুনকজ্জীবিত করিয়া ন্বর্গে চলিয়া যাইত। 
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বেহুলা! কয়েক দিন ধরিয়া ইহা লক্ষ্য কবিলেন। একদিন গিয়। সহমা। তীহার 
পদদ্বয় ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । নেতা বেহুলার মুখে সব কথা শুণিয়া তীহাকে 
আশ্বাস দিল। নেতা ব্বর্গের ধোপানী । দেবতার্দের নিকটে বলিয়া একদিন নেত! 
বেছুলাকে স্বর্গে লইয়া গেল। স্বামীর শবদেহ কোলে হইয়া বেহুল! ন্র্গে 

উপস্থিত হইলেন । 

দেবতারা সকলে বেহুলাকে নৃত্য করিতে অন্থরোধ করিলেন। সাধবী স্ত্রী 

ত্বামীর জন্য সবই করিতে পারেন। স্বামীর প্রাণলাভের আশায় বেহুলা! সেই 

অবস্থায় নৃত্য করিতে লাগিলেন । সকলে সন্ষ্ট হইলেন। মনসাদেবীর বরে 

লক্ষ্মীন্দর প্রাণ পাইলেন । বেহুলা প্রার্থনায় লক্ষমীন্দরের মৃত ছয় ভ্রাতাও বাচিয়া 
উঠিল। বেহুলা স্বামী ও ভাশুরদিগকে লইয়া মর্ত্যে ফিরিয়া আদিলেন। এইরূপে 
সতীত্ব-প্রভাবে মৃত পতিকে বাচাইয়া৷ সতী গৃহে ফিরিলেন। 

বেহুলা ছন্সবেশে প্রথমে তাহার পিতৃগৃহে আসিলেন, পরে আত্মপ্রকাশ 
কবিলেন। মৃত পুত্রসকল জীবিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়! বনবাসী চাদ 

গৃহে ফিরিলেন এবং মনসার পুজা না করিলে কেহ গৃহে আপিবে না শুণিয়া মনসাব 
পূজা আরম্ভ করিতে বাধ্য হইলেন। সকলেই বাড়িতে আপিলেন। মহাসমারোহে 

মনসাঁদেবীর পুজ! হইল, মনসাদেবী আবিভূতা হইঘ্রা চাঁদকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। 
মননার বরে চাদের জলমগ্ন ধনরত্বের উদ্ধাব হুইল | কিন্তু এই আনন্দের মাঝখানে 

শীপ্রই এক বিষাদের ছার] পড়িল। স্হসা বেহুলা ও লক্ষমীন্দর দেহত্যাগ করিয়" 
দিবা-রথে ন্বর্গাবোহণ করিলেন । 
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ভারতের নারী-পরিচয় 
| আধা-সভতার প্রথম যুখ হইতে আজ পধ্যন্ত সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র এবং ধণ্মে ভারতের বহু নারী এমন 
উদ্জল আলোকের স্থষ্টি করিয়া গিযাছেন যে, হাহীর প্রভাবে ভারতের সর্ববস্থল পুণা ও পবিত্র হইয়াছে, 

চাদের চরিত্র-গ্াথা যুগে যুগে গীত হইয়া ভারতবর্ষকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে । এই শ্রেশীব পুণ্যগ্লোক। 

[কজন নারীর পরিচয় আমরা সংক্ষেপে দিলাম; উদ্দেগ্ঠ ইহাদের কথা ও কাহিনী পাঠ করিয়। বর্তমান 
ব বমনীকুলও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নারীত্বেব গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবেন |] 

দিতি_ দক্ষরাজ-কন্যা এবং মহর্ষি কশ্তপের পত্বী। ইহার সতীত্ব-মহিমায় পরিতুষ্ট 
হইয়া ইন্দ্র, বরুণ, বিশু প্রতৃতি দ্বাদশ দেবতা ইহাঁর দ্বাদশ পুত্রন্ধপে জন্মগ্রহণ 
করেন। পারিজাত পুষ্প লইরা ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের যে যুদ্ধ হইমাছিল, অদ্দিতি 
তথায় মধ্যস্থ হইয়া! সেই বিবাদ ভঞ্চন করেন । 

নসূয়া-_( ১০১ পৃষ্ঠা দেখ )। 
ম্বা, ইহারা তিনজনেই কাশীরাজ্র কন্যা । সে কালের ক্ষত্রনীতি 
ম্বিকা, অন্থসারে শাস্তচ্ুতনয় ভীম্মদেব দ্বয়ংবর-সভা হইতে এই তিন 

ম্বালিকা রাঁজকন্যাকেই বীর্ধ্যশুক্কে জয় করিয়া আনেন । অন্বা মনে মনে 
শীহরাজকে পতিত্বে ব্রণ করিয়াছিলেন জানিয়! ভীম্মদেৰ তাহাঁকে 
ফিরাইয়। দেন, কিন্তু ভাগ্যবিপর্ধযয়ে শান্বরাজ অন্থাকে গ্রহণে অন্বীরুত 

হইলে পরে তিনি পরশুরামের আশ্রম গ্রহণ করেন। পরশুরামের অনেক 
অহ্ুরোধপত্বেও ভীন্মদেব স্বীয় সত্যব্রত ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় অন্থাকে যখন 

গ্রহণ করিঙ্গেন ন।, তখন প্রতিহিংসাবশত: সেই ক্ষত্রকুমারী মহাদেবের তপস্তা 

করেন । দেবাদিদেব আশুতোষ তপন্যায় তুষ্ট হইয়া এই বর দেন যে, পরজন্মে 

অস্থ| ভ্রপদগৃহে শিখণ্ডী নামে জন্মগ্রহণ করিয়! ভীম্মবধের কারণ হইবেন । 

পরে অন্ব! অগ্সিতে প্রবেশ করিয়! দেহতাঁগ করেন । 

অস্বিকা ও অন্বালিকার সহিত ভীম্মদেবের বৈমাত্রেপর ভ্রাতা 

বিচিত্রবীর্যোর বিবাহ হয়। বিচিভ্রবীর্যয অকালে কালগ্রামে পতিত হইলে 

রাজবংশ লোপ হইবার আশঙ্কায় শাস্তম্থপত্বী, বাজমাতা সত্যবতীর আদেশে 

১৬১ 
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ব্যাসদেবের রসে অস্থিকা ও অশ্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতবাষ্ট্র ও পাত 
জন্ম হয়; পরে ছুই ভগিনী বনে গমন করিয়া তপস্তায় জীবন অতিবাহিঘ 

করেন। 
অবুন্ধতী-_ ( ১১০ পৃষ্ঠা দেখ )। 
অহল্লযা প্রাত:ম্মরণীয়৷ পুণ্যশ্লৌক1 নারীপঞ্চকের অন্ততমা, ঝষি গৌতমের পত্বী এ 

অহল্যা দেবী । ইহার জোষ্ঠপুত্র শতানন্দ রাজর্ষি জনকের পুরোহিত ছিলেন, 

একদা ঝষি গৌতম স্সানার্থে গমন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সেই অবসরে 
গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া আসিয়া অহল্যার ভ্রম উৎপাদন করিয়া তীহা; 
সতীত্ব হরণ করেন। গৌতম ফিরিয়া আসিয়া, সমস্ত ব্যাপার জানিয় 
পত্ীকে অভিশাপ দিয়! তাহাকে পাধাণময়ী প্রতিমায় পরিণত করেন। 

অহল্যা নিষ্পাপা ছিলেন, তথাপি তাহার ম্বামী বুবিতে না পারিয়া! সাধবীবে 

অভিশাপ দেন। বহুকাল পরে শ্রীরামচন্ত্র সেই পাষাণন্তৃপ ্বীয় পাদস্পর্শত্বার 
প্রাণময়ী করিয়া তুলেন । পাপমোচনের পর অহল্যা জগতে প্রাতঃশ্মরণীয় 

বলিয়৷ সর্বত্র পূজিতা৷ হন। 
অহল্যাবাঈ __ ১৭৩৫ খু: অন্দে মাঁলবদেশে কৃষিজীবী আনন্দ-রাঁও সিন্দের ওরা 

অহল্যাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। অসামান্যা ব্ূপব্তী এই বালিকা পিতার 
শিক্ষার গুণে অল্পবয়সেই শাস্ত্র এবং অস্ত্রবিদ্ভায় বিশেষ পারদগ্রিনী হইয 
উঠেন। ইন্দোর রাঁজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহর-রাঁও হোলকাবের পুক্র কুন্দ 
রাঁওর সহিত ইহার বিবাহ হয়। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে এক শিশ্ুপুত্র এব 
এক শিশু কন্ঠা লইয়া অহল্যাবাঈ বিধবা হন। স্বামী লোকাস্তরিত হইরে 

তাহার বিশাল রাজ্য তিনি দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন। বাঃ 
অহল্যাবাঈ হিন্দুধর্মের মৃত্তিমতী প্রতিষ্টাত্রী ছিলেন। তাহার হৃদয় দয়া 
দাক্ষিণ্য প্রভৃতি উচ্চ গুণদ্বার| মগ্ডিত ছিল। সর্বসাধারণের মধ্যে ধর্মভা, 

অক্ষুপ্ন রাঁখিবার উদ্দেশ্তে ধর্মপ্রচারকল্পে তিনি ভারতের বহু তীর্থস্থানে লু! 
এবং ভগ্জ মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। পুণ্যধাম বারাণসীতেই ইহা: 
যথে্ কীর্তি আজও তাহার সাক্ষ্য গ্রদান করিতেছে। 
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ত্তরা-_বিরাটরাজ-দুহিতা উত্তরা, অজ্জুন-পুত্র অভিমন্যুর পত্বী। কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধে 

সপ্তর্ী কর্তৃক অভিমন্যু যখন অন্তায়ভাবে নিহত হইলেন, তখন ইহার 
গর্ভে রাঁজা পরীক্ষিৎ ছিলেন বলিয়া, ইনি স্বামীর সহিত সহমবূণে যাইতে 

পারেন নাই । রাজ। পরীক্ষিতের জন্ম হইলে তিনি তপশ্চর্যায় দেহত্যাগ 

করেন। উত্তরার বীবত্ব ও সতীত্ব অনুকরণীয় । 

ভয়ভারতী- শাপভ্রষ্টা সবস্থতী | মণ্ডনমিশ্রের পত্রীরূপে মর্ত্যধামে ইনি উভয়ভাঁরতী 

নামে পরিচিতা। শঙ্করাচার্য ও মণ্ডনমিশ্রের মধ্যে তর্কযুদ্ধে উভয়- 
ভারতী বিচারকের আসন গ্রহণ করেন । স্বামী পরাজিত হইলে, ইনি নিজে 

আচাধ্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন । পরে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাহার শিশ্ুত 

গ্রহণ করেন । 
মান্ুন্দরী-_শতাধিক বৎসর পূর্বে নবদ্বীপে “বুনো? রামনাথ নামে এক প্রসিদ্ধ 

নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন । তাহার ব্রান্ষণীর নাম উমাহুন্দরী। পণ্তিত- 

গৃহিণীর সারল্য ও অনাড়ন্বর জীবন তখনকার দিনে অনেক রযণীর আদর্শ 

ছিল; দৈন্যহেতু শাখার পরিবর্তে হাতে একগাছি লালসা ও পরিধানে 
জীর্ণবসন। এই ভূষণেই অলঙ্কৃতা হইয়া তিনি যেরূপ উচ্চহৃদয়ের পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তাহাতে কুষ্ণনগরের মহারাণী পর্য্যন্ত মৃগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার 
সতীত্বপ্রভা ও জ্ঞানের জ্যোতি: দারি্র্ছঃখকে পরাভূত করিয়াছিল। 
এইরূপ আদর্শ জীবন বিরল। 

চষ্মিলা__কবিগুরু বাল্ীকির চির-অনাদূতা এবং মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের 
অন্যতমা সুন্দরী ও স্থশিক্ষিতা কন্তা লক্ষ্মণপত্বী উশ্মিলা । সমগ্র রাঁময়ণ- 
কাব্যে বিরহের করুণ ও মন্ধম্পর্শী ছবি এই নি:শব্দচারিণী কোমলহৃদয়। 

রাজবধূ। শ্রারামচন্দ্রের জন্য লক্ষণের আত্মবিলোপসাধন যেরূপ প্রশংসনীয়, 

সীতাদেবীর জন্ উদ্মিলার আত্মবিলোপনাধনও ততোধিক প্রশংসা পাইবার 
যোগ্য। ভ্রাতার সহিত বনগমনে তিনি স্বামীকে উৎসাহ প্রদান করেন । 

চতুর্দশ বৎসর পরে স্বামী বনবাস হইতে ফিরিয়া আপিলে কিছুকাল পরে 
তাহার গর্ভে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু নামে ছুই পুত্র জন্সিয়াছিল। 
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কর্ম দেবী-_চিতোরের স্থপ্রসিদ্ধ বাণ! সমরলিংহের অন্যতম মহিষী। তিরৌর 
সমরে ১১৯৪ খু; অবে স্বামী সম্মুখ-সমরে দেহত্যাগ করিলে, ইনি চিতো। 

ও মেবার রক্ষার জন্য পাঠান সেনাপতি কুতুবউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করিয় 
তাঁহাকে পরাস্ত করেন এবং অন্ীম ধৈর্য্য ও বীধ্যপহকারে স্বামীর রাজ্য বক্ষ' 

করেন। সতীত্ব, শোর্যে, দানে কর্্মদেবীর নাম ভারতের নারীদিগের 
মধ্যে চিরম্মরণীয় | 

কৈকেক্সী__কেকয় দেশের রাঞ্জকণ্া, রঘুবংশের মহারাজ] দশরথের মধ্যমা নাহষা 

যদিও ইনি চিরদিনই অন্তরে শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ পুত্র ভরত অপেঞ্ষ1! অধিক 

স্নেহ করিতেন, তথাপি দৈবনিবন্ধনে ইনি শ্রীরামচন্দ্রের বনবাপের কার" 
হইয়া বিশিষ্টরূপে অনুতপ্ত! হইয়াছিলেন। শ্ররামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞশেষে 

কৌশন্যার মৃত্যুর পর ইহার মৃত্যু হয়। 
কৌশল্যা__ইনি দশরথের প্রধান! মহিষী, শ্রীরামচন্দ্রের জননী । রামের বনবাস $ 

ভজ্জন্য স্বামীর মৃত্যুতে তাহার জীবন অনহনীয় হইয়াছিল। কর্তবা 

অন্ররোধে জীবন ধারণ করিলে কৌশল্যা চিরছু,খিনী ও ত্রদ্ধগারিণ 
থাকিয়! জীবনযাপন করেন। শ্ারামচন্ত্র বনবাম হইতে ফিরিয়া আমি্যি 

পুনরায় অযোধ্যা রাজসিংহাসনে বদিলে কৌশল্যা কিছু শান্তি লা 
করেন । 

কুন্তী- প্রাত-্মরণীয়া পুণ্যঙ্লোক! নারীপঞ্চকের অগ্ততমা এই কুন্তী দেবী। ইনি যদ 
বংশের শূরসেনের কন্তা, বস্থদেবের ভগিনী ও পঞ্চপাগ্ডবের জননী ) ইছার 
প্রকৃত নাম পৃথথা। ইনি কুম্তীভোজ বাজার আলয়ে প্রতিপালিত হইয়া 

ছিলেন বলিয়া ইছার নাম কুস্তী হইয়াছিল। কুমারী অবস্থা মহর্ধি দুর্ববাদ' 
প্রাপ্ত মন্ত্রের পরীক্ষার্থ কুরধ্যদেবের কাছে পুত্র কামনা করিয়া ইনি কর্ণ 

নামে মহাবীর পুত্র লাভ করেন এবং লোকলজ্জার ভয়ে সেই পুভ্ত্রকে জ্দ 

ভানাইয় দেন। পরে পাওুরাজের সহিত তাহার বিবাহ হয়, কিন্তু শাগ' 

বশতঃ স্বামীর অসামর্ঘোের জন্য তিনি ধর্ম, ইন্দ্র ও পবন দেবতার বরে মহা 
পরাক্রমশালী যে তিনটা পুত্রলাভ করেন, মহাভারতে তহারাই প্রধান 
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পাগুব নামে খ্যাত। শিশ্তপুত্রদিগকে লইয়া বিধবা হইয়া ইনি অতি কষ্টে 
তাহাদিগকে মানুষ করেন ও তাহাদের বনবাসকালে নিজেও পুত্রদিগের 

সঙ্গে বনবাসে যান। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পরে ইনি ধৃতরাষ্ট ও অন্যান্ত 
কুরুরমণীদিগের সহিত বনে গমন করিয়1 তপশ্চ্ধ্যার দেেহত্যাগ করেন । 

গাঁ ভ্রেতাযুগে চিরকুমারী ক্রক্মবাঁদিনী যে নারী রাঁজর্ধি জনকের রাঁজসভায় 
নিঃশঙ্কচিত্তে যাজ্ঞবন্ক্য প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পরণ্ডিতগণের সহিত শাস্তর- 

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়! আপনার অবিনশ্বর কীন্ঠি বাঁখিয়া! গিয়াছেন, তিনি 

আর কেহই নহেন, ভারতের নারীপ্রতিভার উজ্জল আদর্শ গাগা । ইহার 
তেজন্িতা ও পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল । 

1ন্ধারী-_-( ১৪৬ পৃষ্ঠা দেখ )। 

'গাপা- ভগবান্ বুদ্ধদেবের পত্বী গোপাদেবী কলিঙ্গদেশের নরপতি দণ্ডপাণির কন্যা । 
গোপা অতি বুদ্ধিমতী, বিষ্ভাবতী ও ধন্মশীল] রমণী ছিলেন। পুত্র রাহুলের 

জন্মের সপ্তদিবস পরে পতি ধন্মার্থে গৃহত্যাগ করিলে পরে গোপা সাত বৎসর 

ধরিয়! স্বামীর ঠিস্তায় কালাতিপাত করেন । সাত বৎসর পরে ভিক্ষুবেশে 

স্বামী গৃহে ফিরিলে, গোপা ভিক্ষুণী হইয়া! স্বামীর ধর্জজীবনকে সর্ববতোভাবে 

সার্থক করিয়া তুলেন । 

চজ্জমণি দেবী-_যুগাবতার প্রীরামকঞ্চদেবের সৌভাগ্যব্ভী জননী । কামারপুকুর 
গ্রামে ইনি লক্্মীম্বূপা ছিলেন ; আদর্শ ব্রাহ্মণ স্বামী ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের 

অর্চনায় ও অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় চন্দ্রমণি অক্লান্তকন্মিণী আদর্শ রমণী 

ছিলেন । অকাতরশ্রমশালিনী এই মহিল! সংসাবাশ্রমের পরমধশ্ম পালনে 

কখনও অণুমাত্র ক্রটি বা তাচ্ছিল্য করিতেন না। পঁয়তালিশ বৎসর 

বয়সে চন্দ্রমণির গর্ভে শ্রীরামকুষ্ণদেবের আবির্ভাব হয়। পতিব্রতার ও 

সরলতার মুক্তিমতী প্রতিমা, পত্তিপ্রাণা চন্ত্রমণি দেবীর সন্তান-বাৎসল্য 
অনন্যসাধারণ ছিল। 

চস্তা-_( ১৫১ পৃষ্ঠা দেখ )। 
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জলা-_মাহীম্মতীর রাজা নীলধ্বজের বীধ্যবতী মহিষী, বীর প্রবীরের জননী 

রমণীকুলমণি এই জনা । স্বাহা নামী ইহার এক সুন্দরী কন্যা ছিলে। 
মায়ের আদেশে প্রবীর পাগুবর্দিগের অশ্বমেধ যজ্জের অশ্ব ধরেন £ 

তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হন। একমাত্র পুত্রের নিধ 

সংবাদে জনা কাতর না হইয় যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং অবতীর্ণা হন এবং শ্রীরুঞ্ৎ 
অঞ্জনের সহিত যুদ্ধ করেন। 

ভারা নিতা-প্রাতঃম্মরণীয়া পঞ্চনারীর অন্যতমা কপিরাজ বালি-পত্বী তার 
শ্রীরামচন্ত্র স্বীয় মিত্র স্থগ্রীবকে হৃতরাঁজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তা 

অগ্রজ বালিকে বধ করিলে, এই সতী-নারী শ্রীরামচন্দ্রকে অভিশাপ প্রদ 

করেন । তারা অনার্ধযরমণী হইলেও চিরদিন সতীধন্ম অক্ষুণ্ন রাখেন । 

তারাবাঈ-_রাজপুতনীর অন্যতম বীরাঙ্গনা এই তারাবাঈ | শৈশব হইতে পিন 
যত্বে ইনি শন্ত্রবিদ্া ও অশ্বারোহণে পারদর্নিনী হন। তৎকালীন বীরতে 

পৃর্থীরাজের সহিত প্রণয়হ্থত্রে আবদ্ধ হইয়া তারাবাঈ স্বামীর সহিত এক 
অশ্বপুষ্টে যুদ্ধস্থলে গমন কৰিতেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই বীবাঙ্গন 
কীত্িগাথা ব্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। 

দ্রমস্ন্তী-_( ১২২ পৃষ্ঠা দেখ । 

দেবকী- এরুফজের মাতা । ইনি উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবকের তনয়া ছিলেন ; ইই 

সহিত বন্থদেবের পরিণয় হয়। মহারাজ কংসের আদদবিণী ভগিনী হইলে 

ইনি স্বীয় ভ্রাতা কতক পতির সহিত কারারুদ্ধা হইয়াছিলেন। কংস কত 

ইহার সাতটি পুত্র বিনষ্ট হয়। ইহারই অষ্টম পুত্র শ্রীকুষ্ণ কংস-কারাগা! 

জন্মগ্রহণ করেন। বহুকাল পরে যছুবংশ ধ্বংসের পরে বনস্থদেব যোগাবনম্ব' 

পূর্বক দেহত্যাগ করিলে, দেবকী তাছার সহগাষিনী হইয়াছিলেন । 

ভ্রৌপদশি-_( ১৩১ পৃষ্ঠা দেখ )। 
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পল্মাবতী- বঙ্গলাহিত্যের কলকগ্-কোঁকিল বৈষ্ণব কবি জয়দেবের সাঁধবী পত্রী 
পল্মাবতী। দিবা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত জয়দেব, কষ্ণনাম-কীর্তনে ও ভজনে 

অতিবাহিত করিতেন। পন্মাবতীও ততক্ষণ পর্যন্ত জলবিন্দু ম্পর্শ না 

করিয়া স্বামীর ধন্মকর্মে সহায়তা করিতেন । পদ্মাবতীর ধন্ম ও কর্তব্য- 

নিষ্টায় মুগ্ধ হইয়া! জয়দেবের আরাধা-দেবতা৷ প্রথমে পদ্মাবতীকে দর্শন দেন। 
সতীর মাহাজ্য্যেই জয়দেব অভীষ্ট দেবতার অনুগ্রহ লাভ করেন । 

পদ্মিনী-_চিতোরের বাণা ভীমসিংের পত্বী, অলোকসামান্তা সুন্দরী বীরাঙ্গনা 
পন্মিনী। ইহার রূপে মুগ্ধ হইয়া আলাউদ্দীন তাহাকে পাইবার জন্য উন্মত্ত 
হইয়া চিতোর আক্রমণ করেন। রাণ| পাঠানের হস্তে বন্দী হইলে পন্মিনী 
বহু বাজপুত বীরের সাহায্যে আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিয়া রাঁণাকে 

উদ্ধার করেন। চরিত্রহীন ছুর্দাস্ত পাঠানের লোলুপদৃষ্টিতে চিতোর পুনরায় 
আক্রান্ত হইয়া অসহায় হইয়া পড়ে । সেই সময়ে অন্য কোন উপায় না 

দেখিয়া! পদ্মিনী তাহার সহচরীদের লইয়া 'জহর*-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন । 

এ ব্রত--জলন্ত অগ্রিকুণ্ডে জীবন্ত প্রবেশ করা । সতীত্বরক্ষার জন্য জীবন 

ত্যাগ করা রাঁজপুত রমণীর পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় ছিল। 

পার্ববতী-_ ১০২ পৃষ্ঠা দেখ )। 

প্রমীল1 লঙ্কার অধিপতি ত্রিভুবনপ্বঙ্জরী দশাননের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ- প্রমীলা । 
ইঞজ্জবিজয়ী মেঘনাদের ইনি উপযুক্ত বীরপত্বী ছিলেন । অসামান্তা স্থন্দরী 
এই বাক্ষসকুলবধুর সতীত্বে ও তেজস্থিতায় স্বয়ং ভগবতী পরিতুষ্টা ছিলেন । 
নিকুস্ভিলা ঘজ্ঞাগাঁরে লক্ষ্মণ হস্তে স্বামী নিহত হইলে প্রমীলা সহমরণে 
দেহত্যাগ করেন । 

প্রসৃতি-সতীর মাতা । ইনি শতরূপার গর্ভে ্বায়ভুব মহ্র গুরসে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার সহিত দক্ষ প্রজাপতির পরিণয় হয়। তাহার রসে 
সতী প্রভৃতি বঠিসংখ্যক কন্যার জন্ম হয়। দক্ষষজ্ঞে শিবনিন্দায় যজ্ঞধ্বংস 
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ও দক্ষের বিনাশ হইলে, প্রন্থতি হ্্ীয় সতীত্বমহিমায় মহাদেবের প্রসা! 

মৃত স্বামীকে পুনজ্জীবিত করেন। 
বিশ্ববারা_ 7 ইহাদের সকলেই বৈদিকষুগের ব্রশ্বািনী নারী। ইহানে 
ঘোষা-_ মধ্যে কেহ কেহ বিবাহিত জীবনেও ত্রহ্মচর্য্যের আদর্শ আঁ 
ূর্ঘঢা__ রাখেন এবং পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দেন 
যাম__ ইহাদের সকলেই খথেদের কয়েকটা সুক্ত সম্ধলন করেন। স্বর্গে 
রোমশা.  দেবতামগুলী পর্য্যস্ত ইহাদের তপস্তা ও সতীত্বপ্রভাবে মুগ্ধ হই 

বর প্রদান করিতে বাধ্য হন। 
বিঝুন্প্রয্পা-_নাম ও প্রেমের দেবতা! শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয়া পত্বী শ্রীশ্রবিষু্রি 

দেবী । চৈতন্যদেব চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বনপূর্ববক গৃহত্যা 

করেন। চৈতন্যদেব গৃহত্যাগ করিলে পরে শ্রীশ্রীবিষুপ্রিয়া দেবী যে তা 
বৈরাগ্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্ক পত্তির আদর্শকে একান্তিক নিষ্ঠায় স্বীয় জীব! 
সার্থক করিয়া তুলেন, তাহা! অতুলনীয্স বলিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণ, 
করিয়াছেন। পতিপ্রেম ও পতিনিষ্ঠার এমন উজ্জল দৃষ্টাস্ত তিনি দেখাই 

গিয়াছেন, যাহার জন্য ভারতের সাধবীগণের মধ্যে বিষ্ুপ্রিয়া অন্যতম বলি 
কীন্তিত! হইয়াছেন। 

বেহলা-_( ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখ )। 
ভগবতী দেবী-_বীরসিংহের সিংহশিশু প্রাত:ম্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

পুণাশ্লোকা জননী ভগবতী দেবী । কেমন করিয়া স্বীয় পুত্রকে স্বধর্শনি 

করিয়া গড়িতে হয় তাহা এই হিন্দুনারীর ভাল করিয়াই জান! ছি 
তাই শৈশবে এবং যৌবনকালে বিষ্ভাসাগর মীতার নিকট হইতে যতভা 
যত শিক্ষালাভ করেন, পরবর্তী জীবনে তাহাই তাহাকে সকল কর্শে 
সকল প্রচেষ্টায় সার্থকতা আনিয়া দিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনে 
পশ্চাতে ঘে সাধন। ছিল, তাহার অনেকখানি প্রেরণাই তিনি নিছে 
মায়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এইজন্তই তাহার চরিক্রে মাতৃভ 
অনবগ্ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 
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মন্দোদরী- লক্বেশ্বর রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরী । ইনিই বিশ্বত্রাস মেঘনাদের 
বীরজননী। শ্রীরামচজ্দজ্রের হস্তে স্বীয় পতি নিহত হইলে পরে তাহার অনু- 
রোধে ইনি বিভীষণের মহিষীরূপে তৎপার্থখে বসিয়া বাজকার্ধ্য পরিচালনা 

করেন। মন্দোদরীর সতীত্বগুণে স্বর্গের দেবতামগ্ডলীও বিমুগ্ধ ছিলেন । 
মহারাণী ম্বর্ণমন্্রী-শস্তশ্ামলা বঙ্ষতৃমির এক নিভৃত পল্লীর বুকে শতাধিক বৎসর 

পূর্বে ১৮২৭ খুঃ অব্দে যে মহীয়সী মহিল! জন্মগ্রহণ করিয়া! চরিত্রের ওদাধ্য 
ও দানশীলতায় অক্ষয় যশোরাশি অর্জন করেন, তিনিই চিরম্মর্ণীয়। স্বর্ণময়ী। 
স্বণ্ময়ী প্রকৃতই যেন সোনার প্রতিমা এমনই অনিন্দ্য তীহার বপ ও 

সৌন্দর্য্য । অপেক্ষাকৃত দরিদ্র-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও ন্বর্ণময়ী সর্বস্থলক্ষণা 

ছিলেন বলিয়া! কাশিমবাজারের স্প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী “কান্তবাবু' তাহার 
প্রপৌত্র রষ্ণনাথের সহিত ইহার বিবাহ দিয়! রাজলম্্ীবূপে ইহাঁকে বরণ 
করিয়া আনেন। স্বামীর তত্বাবধানে ইনি জমিদারী-সংক্রান্তি শিক্ষা লাভ 

করেন এবং তাহার পরলোকগমনের পরে স্বামীর স্থ্বিস্তৃত জমিদারী বিশেষ 

দক্ষতাঁর সহিত পরিচালনা! করেন এবং জনহিতকর ব্হু কাধ্যে অজন্র অর্থ 

অকাতরে দাঁন করিয়া সরকারের নিকট হইতে ১৮৭১ খৃঃ অন্দে “মহারাণী, 
উপাধি লাভ করেন। তদবধি তাহার বংশধবগণ “মহারাজা” উপাধিতে 

ভূষিত হন। হিন্দুবিধবার আচার ও নিয়ম-নিষ্ঠা সযত্বে পাঁলনপূর্ববক 
অপত্যনিব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ভারতীয় নারীর মর্যাদা অক্ষুঞ্ন রাখিয়! 

এই পুণ্যঙ্লোকা বঙ্গললনা ১৮৯৭ খুঃ অবে পরলোক গমন করেন । 

মহারাণী শরগুনুজ্রী-_চিরককণ বৈধব্যব্রতের চিরশুচিতাঁময়ী মৃত্ঠি মহারাঁণী শরৎ- 

স্থন্দবী । ১২৫৬ সালের ২৩শে আশ্বিন, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত 

পুঁটিয়া গ্রামে ইহার জন্ম হয়। পিতা ভৈরবনাথ সান্যাল উপযুক্ত শিক্ষাদানে 
সৌন্দর্য্যের ললামভ্ৃতা কন্তাকে যথোপযুক্তভাবে গড়িয়া তোলেন। ছয় 
ব্থসর বয়ংক্রমকালে ১২৬২ সালে পুটিয়ার জমিদার কুমার যোগেন্দ্রনাথের 
সহিত শরৎস্ুন্দরীর বিবাহ হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ হইতে শরৎ- 

হুদারী যেভাবে তীহাঁর শ্বামীকে দ্বধর্ে ফিরাইয়া আনেন, তাহাতে তাঁহার 
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মধ্যে ভারতীয় নারীর আদর্শ যে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল, তাহাই 

প্রকৃতরূপে প্রমাণিত হয়। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে শরৎস্থন্দরী বিধবা হন 

এবং মৃত্য পর্যন্ত যেরূপ পবিত্রভাবে এবং নিষ্ঠার সহিত তিনি বৈধব্যের 
কঠোর নিয়ম পালন করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে ত্যাগ, সেবা ও পরহিত 
সাধনে যেরূপ অনন্যমনা ছিলেন, তাহাতে তিনি সর্বযুগের আদর্শ-স্থানীঘ্বা 
নারী হইয়! থাঁকিবেন_ ইহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুবিধবার সেবায়, দেব- 
মন্দির-প্রতিষ্ঠায় এবং পুজাপার্ব্ণে অর্থব্যক্সে তিনি এমনই অকু£! ছিলেন যে 
তীগর গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া সরকার তাহাকে “মহারাণী উপাধি প্রদান 

করেন। ১২৯০ সালে, ২৫শে ফাল্তন, এই মহীয়সী বঙ্গললনার মৃত্যু হয়। 
মতাজী তপস্মিনী- উনবিংশ শতাব্বীর প্রথমভাগে (১৮০৫ খুঃ) দক্ষিণ-ভারতে 

ভেলোর নামে এক ক্ষুদ্র করদ রাজ) ছিল। ভেলোর রাজার কন্তার সহি 

এক রাজপুন্রেব বিবাহ হয়। এই ভেলোব-রাঁজছুহিতার গর্ভে মাতাজী 

তপস্থিনী জন্মগ্রহণ করেন । বাল্যে ইহার নাম ছিল স্থনন্দ! দেবী । চির, 
কুমারী থাকিবার সন্কল্প করিয়া সুনন্দা পঞ্চাগ্নি ব্রত গ্রহণ করেন। এই 

কঠোর ব্রত উদ্যাঁপনের পরেও তিনি মান্্রীজের তাতজলিপ্চ1া নদীর তীরে 

বহুকাল তপস্া করিয়া নাঁনাগুণে ও আত্মসম্পদে ভূষ্তি হইয়া মাতাজ 
নাম গ্রহণ করেন। অতঃপর মাতাজী ভারতবর্ষের বহুস্থানে হিন্দু আদ 

বালিকাদের জন্য অনেক বিছ্যাঁলয় স্থাপন করেন। কলিকাতাম্র “মহাকাল 

পাঠশাল।+ এই পুণ্যবত্তী দেবীবই অক্ষয়কীত্তি। 

মীরাবাজঈ- রাজপুত নাঁরী মীরাঁবাঈ ভগবদ্তক্তিণ আদর্শ। অতি শিশুকাল হইতেই 
ইনি ভগবদ্তাবে অনুপ্রাণিত! ছিলেন এবং হৃদয়ের ভক্তিকে বাহিরের স্থললিং 
সঙ্গীতের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত করিতেন ; চিতোরের মহারাণ! কুস্তে 

পরিণীতা পত্বী হইলেও রাজপ্রাসাদের বিলাস ও এশ্বরধ্য তক্তিমতী মীরাথে 

বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। রাজান্তঃপুরের ভোগন্থখ বর্জ' 

করিয়া নিভৃতে তিনি রণছোড়জীর (শ্রীরুষ্ণ-বিগ্রহের ) আরাধনা! করিতে 
ও স্থমিষ্ট সঙ্গীতদ্বার! ইষ্টদেবকে তুষ্ট করিতেন। কৃষ্ণগপ্রেমে উন্মাদিনী মীর 
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আজীবন এইভাবে কাটাইয়াছিলেন। আঁজ ভারতের সকল প্রদেশে 
মীরার গান গীত হইয়া প্রতি মানবহৃদয়ে ভক্তির অগ্নিয় নিঝ রধাঁর! বর্ষণ 
করে | 

মৈত্রেয়ী- মহ্র্বি যাঁজ্ঞবক্কোর দ্বিতীয়া পত্বী__মৈত্রেয়ী ; প্রথমা কাত্যায়নী। মহত 
সন্্যাসগ্রহণকালে উভয় পত্তীর নিকট যখন অনুমতি গ্রহণ করেন, সেই 
সময়ে মৈত্রেয়ী ইহলোকের সর্বন্গখ বঙ্জন করিয়া স্বাীর অঙগগামিনী হন 
এবং তীহার অধ্যাত্মজীবনকে নিজের ত্যাগ ও সেবায় উজ্জ্রন ও সার্থক 

করিয়া তুলেন । 

যশোদ|_ ব্রজরাঁজ নন্দ ঘোষেব পুন্যবতী সহধন্মিণী, ভগবান্ শ্রীক্ষষ্টের পালিক! মাতা 

যশোদাই যশোমতী নামে পরিকীন্তিতা। সতীসাধ্বী যশোমতী স্ত্রীহ্বলভ 

বহু অদগুণে বিভূষতা ছিলেন । বাখ্সল্য-রসের এমন করুণাময়ী মুদ্তি জগতে 

আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই চলে। তাঁহার মাতৃন্েহে পরিতৃপ্ধ শ্রীকৃষ্ণ শ্বীয় 

মুখগহবরে মাতাকে বিশ্ব-ব্রন্মাণ্ড দেখাইয়া রুতার্থ করেন । 

রাণী দুর্গাবতী-_মোগলকুলৃতিলক সম্রাট আকবর শাহের সময়ে যে কজন রাজপুত 

মহিলা বীরত্বে প্রপিদ্ধি লাভ করেন, তন্মধ্যে রোটা ও মোহরাঁর অধিপতি 
শালিবাহনকন্তা! রাঁণী হুর্গাবতী সর্বপ্রধানা। গড়মগ্ডলের বীররাজা দলপতি 

সিংহের সহিত ইহার বিবাহ হইলেও, অল্পবয়নে বিধবা হইপ্লা ইনি যেরূপ 
দক্ষতা-সহকারে স্বামীর স্বিস্তৃত বাঙ্ শাদন করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী 

ইতিহাসে ব্র্ণাক্ষরে লিখিত আছে। মোগল সেনাপতি আলফ খঁ-ই বাণীর 

সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সম্রাট আকবরকে সংবাদ দেন যেন সম্রাট স্বয়ং 

আসিয়া দুর্গাবতীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অশ্বপৃষ্ঠে আলুলার়িতকুস্তলা 
ভারত-নারীর সে রণচণ্ডীমৃত্তি দেখিয়া দিলীশ্বর পর্্যস্ত সেদিন মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলেন । যুদ্ধক্ষেত্রেই শত্রুর বাপে রাণী দেহত্যাগ করেন । 

রাণী ভবানী-_মোগলশাসনের আমলে বাঙ্গালার বাষ্রজীবনের ঘোর দুর্যোগের 
দিনে ১৭২৪ খৃ: অন্দে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাঁতিম গ্রামে পুণ্যক্সোকা 
রাণী ভবানী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আত্মারাম চৌধুরী ছিলেন উক্ত 
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গ্রামের গ্রতাপশালী জমিদার । পিতৃগৃহে সামান্য লেখাপড়। শিখিবার পরে 

নাটোরের মহারাজা রামজীবনের একমান্র পোস্তপুভ্র মহারাজ! বামকাস্তের 

সহিত তাহার বিবাহ হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইনি বিধবা হন । স্বাঁমি- 

গৃহে আসিয়া বলিকাবধু শ্বশুরের তত্বাবধানে অন্যান্য বিষয় শিক্ষার সঙ্গে 
কূটবাজনীতিবিদ্যাও আয়ত্ত করেন এবং পরবর্তী কালে স্থবিস্তৃত জমিদাবী- 
পরিচালনায় ইনি যেরূপ দুবদশিতার ও স্থচ্মম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদ্দীন করেন, 
তাহাতে অনেকেই বিন্মিত হন। কিস্তৃরাণী ভবানীর চরিত্রের ইহাই 

একমান্ত্র পরিচয় নহে । দাঁনশীলতা! ও অপত্যনির্ধিশেষে প্রজাপাঁলনই তীহার 
চরিত্রের একমাজ্ম গৌরব । দেশে-দেশে জলাশয়-খনন, তীর্থে-তীর্থে মন্দির- 
নিশ্ধাণ, অতিথিশালা-নিশ্নাণ এই সকল মহৎ কর্মে বাণী ভবানী অকাঘরে 

অভ্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ১১৭৬ সালের ভীষণ দুভিক্ষের সময় 

বাঙ্গাল! দেশকে রক্ষা করিতে ইনি স্থীয় ভাগ্ার উন্মুক্ত করিয়! দিয়াছিলেন। 
শুধু নাটোরের কেন, সমগ্র বাঙ্গালার তিনি ছিলেন রাঁজলক্ষ্মী; এই সমস্ত 

প্রজার ছিলেন তিনি ককুণাব্পিণী জননী । অল্প বয়সে বিধবা হইলেও 

তিনি ত্যাগে, দানে ও সেবায় সতীত্বের অক্ষয় আদর্শ রাখিয়। পরিণত 

বয়সে দেহত্যাগ করেন। 

রাণী রাসমণি- দক্ষিণেশ্বরে যে পুণ্যসীধনপীঠে কঠোর সাধনা কবিয়া ভগবান 
প্রশ্রীরামকষ্ণ “মায়ের” কৃপালাভ করেন, সেই সিদ্ধপীঠের প্রতিষ্ঠাত্রী এই বাণী 

রাসমণি। অখ্যাত দরিদ্রবংশে এই রূপবতী রমণী জন্মগ্রহণ করেন এব 

পূর্বজন্মের অশেষ স্বরৃতিবলে এই জন্মে ইনি কমলার অযাচিত অজন্র কৃপা 
লাভ করেন। নানাবিধ ধর্মকর্ম অর্থব্যয়ে ইনি মুক্তহস্তা ছিলেন, এবং 

নারায়ণজ্ঞানে আজীবন দীনদরিদ্রের সেবায় অকু্ঠ ছিলেন। ইহজীবনে 
তাই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদরূপে ইহার বংশধরগণ প্রীশ্রীরামক্চ 
দেবের যথেষ্ট কপ! লাভ করেন । রাণী রাসমণি একদিকে যেমন কোমল" 

চিত্তা ও দানশীলা রমণী ছিলেন, অন্ত দিকে তেমনই নিভভীক1 ছিলেন। 

তাহার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতা উভয়েরই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। 

১৭২, 



ভারতের নারী-পরিচষ় 

লক্ষমীবাঈ--তাবতীয় নারীদের মধ্যে সাহপিকতা ও নির্ভীকতা এবং শাস্ত্র ও শত্ত- 
বিদ্যায় বাঁপীর রাঁণী লক্ষীবাঈ-এর স্থান সর্ধ্োচ্চি বনিলে অত্যুক্তি হয় না। 
ইনি ঝাঁীর মহারাজ! গঙ্গাধর বাও-এর পত্বী। অপুত্রক অবস্থা বিধবা 
হুইয়! ইনি আনন্দরাম নামে একটা বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। তখন 

ডালহৌসীর শাসনকাল এবং ত্াহারই সহিত রাজ্য-সম্পর্কে রাণীর সংঘর্ষ 
উপস্থিত হয়। ১৮৫৭ খৃঃ অন্দে ইংরাঁজের! ঝঁসী অধিকার কবেন, সেই 
সময়ে বাণী লক্ষমীবাঈী তেজংপূর্ণ বাক্যে বলিয়াছিলেন-_-মেবী ঝাঁপী নেহি 
দিউঙ্গী” এবং আঁলুলামিতকেশে অশ্বপৃষ্ঠে উন্মুক্ত তরবারিহন্তে ইংরাজ 

সৈম্বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্িতা করিয়াছিলেন । যুদ্ধক্ষেত্রেই সিংহবীধ্যা এই বম্ণী 

মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইতিহাসে ইহার নাম চিরদিন কীর্তিত হইবে। 

লীলাবভী-_-তারতের অদ্বিতীয় জ্যোঁতির্বিদ ভাক্করাচার্ধ্যের কন্যা লীলাবতী । 
বিবাহের অল্পকাঁল পরেই লীলাবতী বিধব! হন। বৃদ্ধ পত্তিত স্বীয় বিধবা 

কন্যাকে এমন সঘত্বে জ্যোতিষশান্্র শিক্ষ! দিয়। একান্ত পারদিনী করিয়া 

তুলিয়াছিলেন যে, পরবন্তী কালে বীজগণিতশান্ত্রে পর্যন্ত লীলাবতী 
অসামান্য প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ প্রভৃতি জটাল শান্ত 

ভারতের নারী-প্রতিভা কতদূর উজ্জলভাবে বিকশিত হইতে পারে, 
লীলাবতী তাহার একমাত্র নিদর্শন | 

শকুক্তলা-_€ ১২৭ পৃষ্ঠ। দেখ )। 
'শাচীদেবী- শ্রত্রচৈতন্তমহাপ্রভূর জননী এই শচীদেবী। বালক নিমাইকে ইনি 

এমনভাবে লালন-পালন করিতেন ও শিক্ষা! দিতেন যে, তাহার সন্তান 

বাৎমল্যে মহাপ্রভু অত্যন্ত মুধ্ধ থাকিতেন। স্বামী জগনাথ মিশ্রের মৃত্যুর পরে 

অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিলেও সদাসর্বদ1! অতিথি-অভ্যাগতের 

সেবা, নারায়ণ পূজ! প্রভৃতি শচীদেবীর বাদ যাইত ন]। | 

গাণ্ডিল্যা তপস্মিনী-_বৈদিকযুগে পূর্ণ্রহষজ্ঞানবিভূষিতা যে কয়টা ভারতের নারীর 

সাক্ষাৎ পাই তাহাদের মধ্যে শাত্ডিল্য| অন্যতম! ; রাব্বি জনকের সভায় 
তিনি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হইয়৷ ব্্ষবিগ্ঠাসম্পর্কে আলোচনা! করিতেন। ইহার 
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তপস্তার প্রভাব এমনই ছিল যে, একদা গরুড়-পক্ষী তাহাকে বৈকুষ্ঠে লইয়া 

যাইতে জঙ্কল্প করেন। শাণ্ডিল্য: তপোবলে গরুড়ের মনোভাব জানিতে 

পারেন৷ অমনি গকুড়ের পক্ষ দুইটা খপিয়া পড়ে । তৎকালীন নারী-সমাজে 
শাগিল্যা সমধিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন । 

শৈব্যা--( ১১৯ পৃষ্ঠা দেখ )। 
সতী--( ৯৯ পৃষ্ঠা দেখ )। 

সত্যবতী-ব্যাসদেবের মাতা । ইনি বস্থুরাজের গুরসে এবং মৎ্স্যরূপা অন্রিকা 
অগ্মসার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মণ্শ্তজীবীদিগের দ্বারা প্রতিপালিতা 

বলিয়া ইনি মতস্তগন্ধা ও দাসরাজকন্া নামে বিখ্যাত। মহারাজ শান্তন্র 

সহিত ইহার বিবাহ হয়। কুমারী অবস্থায় পরাশরের ওরসে ইহার 
গভে ব্যাসদেব নামক পুজ্রের এবং বিবাহের পরে শাস্ত্র গুরসে চিত্রাঙ্গদ 

ও বিচিত্রবীধ্যের জন্ম হয়। পরিণত জীবনে সত্যবতী বনগমনপূর্ব্বক 

তপশ্চরণে দেহত্যাগ করেন। 

সরমা- ধান্সিকশ্রেষ্ঠ বিভীষণ-পত্বী সরমা স্বামীর ভ্ায় ধর্মপরায়ণা ছিলেন। 
একমাত্র পুন্তর তরণীসেন শ্ররমচন্জ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ 

করিলে পরে সতী সরম৷ বিন্দুমাত্র শোকপ্রকাশ করেন নাই । সতীত্বে ও 

বীর্য্ে সরমা রমণীকুলের আদর্শ । 

সাবিত্রী-( ১০৫ পৃষ্ঠা দেখ )। 
সারদামণি-_যুগাবতার শ্রশ্ররামকুষ্ণদেবের নিষ্ঠাবতী পত্বী সারদা দেবী। ত্যাগ ও 

সেবায়, ধর্ম ও পতিনিষ্ঠায় এই পুণ্যঙ্সোকার জীবন হোমশিখার মতনই 
চিরউজ্জল, চিবন্সিপ্ধ এবং চিরশাস্ত । সেবাধশ্মপরায়ণা এমন মহিমময়ী অথচ 

ককণাময়ী নারীমৃপ্তি খুব অল্পই দেখা গিয়াছে। স্বামীর তপস্তাকে সকল 
দিক্ দিয়া সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য ইনি নিজের সমস্ত এঁহিক স্থখভোগ 
চিরজীবনের মত ত্যাগ করেন। জাগ্রত দেবতাজ্ঞানে ইনি স্বামীর পূজা 

করিতেন এবং শ্রীপ্ররামক্ধদেবের তিরোৌভাবের পরেও তীহারই স্মৃতির 

অশুধাবনে ইনি জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। 
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সীতা (১১৪ পৃষ্ঠা দেখ )। 

সুভদ্রা- শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী স্ৃভব্রা দেবী । বন্থদেবের রসে রোহিণীর গর্ভে 
ইহার জন্ম। স্থতদ্রা শুধু বীরভগিনী নহেন, পরস্ত বীরপত্বী ও বীরমাতা। 
রোহিণীনন্দন বলরাঁমকে পরাস্ত করিয়া অজ্জুন স্থতত্রাকে বিবাহ করেন ও 

পরে ইহার গর্ভে বীর অভিমন্তার জন্ম হয়। বীর্যে ও আত্মসংযমাদিগুণে 
ইনি এমনই বিভূষিতা ছিলেন যে, কুরুক্ষেত্রের মহাঁসমরে ম্বীয় পুত্রের 

নিধন-সংবাদ শুনিয়াও অবিচলিতচিত্তে অশ্ঘনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন। 

মুমিত্রাঁ_মহারাঁজা দশরথের সর্বকনিষ্ঠা পত্বী স্থমিত্রা। ইনি মহাবীর লক্ষণের 

জননী । জীবনাবধি ম্বামিগতপ্রাণা ক্থুমিত্রা পরম নিষ্ঠাসহকারে 

স্বামীর সেবা! করিয়াছিলেন । শ্রারামচন্দ্রের বনগমনকালে ইনি স্বীয় পুত্র 
লক্ষ্মণকে তাহার সঙ্গে অন্থগমন করিতে আদেশ করেন এবং পুত্রকে 

উপদেশ দিয়! বলেন-_“জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা রামকে তুমি পিতা দশরথের তুল্য 
জ্ঞান করিবে ও তভ্রাতৃজায়। সীতাকে আমার মতন মা বলিয়া! ভক্তি 

করিবে 1” মহারাজা দশরথের মৃত্যুর পর হমিত্রা জীবনের অবশিষ্টকাল 
তপশ্চর্য্যায় অতিবাহিত কবেন। 

স্থলভা-_পৌবাঁণিক যুগের চিবব্রহ্ষচাবিণী রমণী স্থলভার পাণ্ডিত্য তৎকালে সমধিক 
প্রসিদ্ধি লাভ করে। শিক্ষা পাইলে নারীও যে ব্রহ্মবিষ্ভায় পুরুষের দমকক্ষ 
হইতে পারে, তাহ] স্থলভা কর্তৃক রাজধি জনকের শিক্ষা প্রদান হইতে 
প্রমাণিত হইয়াছে । শাস্ত্রবিচারে স্থলভা। রাজি জনকের স্ভাঁয়, স্থপশ্তিত- 
গণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন । স্থুলভার মত নারী আজ এই দেশে 
বিরল হইয়! উঠিয়াছে বলিয়াই ভারতনারী আজ তেমন পূজা ও শ্রদ্ধা 
পাইতেছে না। 

ংযুক্তা- জয়চন্দ্রহ্ুত সংযুক্ত! দেবী মাত্র বীধ্যশালিনী ছিলেন না ত্তাহার পতি- 
প্রেম ও পতিনিষ্ঠা ভারতনারীর আদর্শের বিষয়। সতীত্বের গৌরব অল্লান 
রাখিতে সংযুক্তা স্সেহময় পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংবর-সতায় 
চৌহানপতি পূর্থীরাজের মুন্ময়মূত্তির গলে বরমাল্য অর্পণ করেন ও পতির 
সহিত অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়া যান। থানেশ্বরের যুদ্ধে পতি নিহত হইলে সতী 
সংযুক্ত স্বামীর চিতায় দেহত্যাগ করেন। 
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৪ “মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে 

| মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই_ 
এই সূর্যকরে এই পুঙ্চি কাননে 

ঃ জীবন্ত দয় মাঝে যদি স্থান পাই। 
9 ধরায় প্রাণের খেল! চির তরঙ্গিত, 

বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়_ 
ৃ মানবের সুখে দুঃখে গীথিয়া সংগীত 
॥ যদি গে! রচিতে পারি অমর আয়” 
া -_ রবীন্দ্রনাথ 
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ৃ ভ্ভাল্্রতভেল্ লাল্ক্রী ূ 

(8 ) 

ৃ পরিশিষ্ঠ ূ 

(নারী-প্রগতি সম্বন্ধে বিজ্ঞ-মভ ) [ 

| 1 
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-হের হিটলার 
ভিসা 

ূ 
|: মেয়েদের বাহিরের কাজে থাকিলে চলিবে [| 
| লা। আমাদের দেশের প্রত্যেক মেয়েকে গৃহিনী ও [| 

জননী হইতে হইবে” ] 
| ৃ 
ৃ্ ঈ 

ৃ 
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১। বিবাহ ও পাতিতব্রত্য 

ঈন্দিয়পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহ-বন্ধনে 

ঘ-চরিজ্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই । ইন্দ্রিয়াি 

যাসেরই বশ, অভ্যাসে এ সকল একেবারে শাস্ত থাকিতে পারে । বরং মন্ুযজাতি 

দ্য়কে বশীভূত করিয়1 পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক তথাপি যে বিবাহে প্রীতি-শিক্ষা 
হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই । 

১ না নং নীর্ঘ না 

ব্ধাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান ১ এইজন্য স্ত্রীকে সহ্ধন্ষিণী বলে; 

মাতাও শিবের বিবাহিতা । 
নং ও ৬ না নং 

স্নঞগাতিই সংসারের রত । 
সং সং ৫ ক সি 

আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কম্ম, কর্মের মূল প্রবৃত্তি এবং অনেক স্থলেই 

মাদের প্রবৃত্তিসকলের মূল আমাদের গৃহিণীগণ। অতএব শত্রীজাতি আমাদের 
[শুভের মূল। 
ৰ ক রঃ ক ক ক 

্রীপুরুষেএ পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য স্থখ নহে; একাভিসদ্ধিয, সহৃদয়তা, 
ই দাম্পত্যস্থথ । 

চি নং বহি ০ নর 

ধ্ালোকে« প্রথম ধন্ম পাতিব্রত্য। 
| কঃ ক ধু ক ৯ 

চি 
₹ নদুৰ মেয়ের পতিই দেবতা । অন্য সব সমাজ হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে 

| 
টা ০ সং পা 

এমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্লেহময়ী-_-রমণী ঈশ্বরের কীত্তির চ্মোৎকধ, দেবতার 

1, পুরুষ দেবতার হৃষ্টিমাত্র। শ্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়]। 
রা ক ক ০ সঃ 

গৃহিণী ব্যঞ্জন-হস্তে ভোজন-পাত্রের নিকট শোৌভমানা__-ভাতে মাছি নাই-তবু 
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নারীধন্্ব-পালনার্থে মাঁছি ভাড়াইতে হইবে । হাঁ! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাবষের 
এ পরম রমণীয় ধশ্ম লোপ কৰিতেছে ? 

গৃহিণীর পাঁচজন দাসী আছে, কিন্তু স্বামিসেবা আর কাহার সাধ্য করিতে আঁদে 
যেপাপিষ্টেরা এধশ্ম লোপ করিতেছে, হে আকাশ, তাহাদের মাথার জন্য ৭ 
তোমার বজ নাই 1 

ক ক চে ঞ সাং 

যে সংসারের গিগ্নী গিম্লীপনা জানে, সে সংসারে কাহারও মন:পাড়। থাকে ন 
মাঁঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি? 

রং ক ৬ ৬ পূ 

- শীত শশী 

২। শ্রীঅরবিন্দের পত্র* 
প্রিয়তম! মৃণালিনী, 

০০০০, সংসারে স্থখের অন্বেষণে গেলেই সেই স্থখের মধ্যেই ছুঃখ দেখা যায়, ছু: 
সর্বদা স্থথকে জড়াইয়া থাকে, এই নিয়ম যে পুত্রকামনার সম্বদ্ধেই ঘটে তাহা নয় 

* স্বদেশী যুগের অন্যতম নেতা, ভারত-জাভীয়তার খধি, ম্বদেশপ্রমের কবি, ভারত-স্ব(ধীনতা 

পুণ্যপ্রাণ নবযুগের শ্রেষ্ঠ সাধক, জগদ্গুরু শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, ইং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে এই পত্র, 

অন্যান্য পত্র গোপনে তাহার স্ত্রী শ্রীমতী মৃণালনী ঘোষকে লেখেন। দৈবযোগে সেই গোপনীয় পত্র 

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আলীপুর বোমার মামলার সময় পুলিশ আদালতে উপস্থিত করে। একখানি পত্ে 

সারাংশ এখানে উদ্ধত হইল। প্রীঅরবিন্দ ত্রান্গ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, শিশুকাল হইতে বিলা 

শিক্ষিত হইয়াও হিন্দুধন্মের উপর আস্থা হারান নাই। অধিকন্ত হিন্দুধর্মের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি কৰি 
পারিয়াছিলেন। আজ তিনি শুধু ভারতের নহে, সমগ্র জগতের সত্যতা-সাধনার পথ দেখাই 
দিতেছেন। শ্রীঅরবিন্দের ম্যায় চিন্তাশীল মনীষী জগতে খুব কমই জন্দিয়াছেন এবং বঞ্মান জগতে না 
বলিলেও চলে। তাই হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর সন্বন্ধ-নির্ণয় পত্রধামি ঠাহার প্রথম যৌবনে লিখিত মতা 
হইলেও আমাদের সকলেরই উহা পবিত্র রামায়ণ, গীতা ও মহাভারতের গ্যায় পাঠ করা উচিঠ। 

সর্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ দুঃখের সংবাদ যে, দেবী মুণালিনী স্বামিসেবায় বাঞ্চত হইয়া পরগীব 

স্বামীর সেবা করিবার জন্য ম্বামী-প্রদণিত পথ ধরিয়া সাধন-ভজন করিতে করিতে ১৩২৫ সালেব২ 

পৌষ ইহধাম তা করেন । 
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ব সাংসারিক কামনার ফল এই, ধীরচিত্তে সব দুঃখ-সুখ ভগবানের চরণে অর্পণ 

বাই মানুষের একমাত্র উপায়। 

এখন সেই কথাটা বলি। তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের 
'্ তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক । এই দেশে আজকালকার 

নাকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্শের ক্ষেত্র, আমার কিন্ত তেমন নয়, 

ব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক অসাধারণ মত, অসাধারণ চেষ্টা, 
মসাধারণ উচ্চ আশীকে যাহা বলে তাহ! বোধ হয় তুমিজান। সকল ভাবকে 

গলামি বলে ; পাগলের কর্মক্ষেত্রে সফলতা! হইলে ওকে পাগল না বলিয়' প্রতিভাবান্ 

পুরুষ বলে। কিন্তু ক'জনের চেষ্টা সফল হয়? সহম্র লোকের মধ্যে দশজন 

মাধারণ, সেই দশজনের মধ্যে একজন কৃতকাধ্য হয়। আমার কর্মক্ষেত্রে সফলতা 

র? কথা, স ম্পূর্ণভাঁবে কর্ধক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অত্তএৰ আমাঁকে 
গলই বুঝিবে। পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল, কারণ স্ত্রীজাতির 
| আশা সাংসারিক স্থুথ-ছুঃখেই আবদ্ধ । পাঁগল তাহার স্ত্রীকে স্থখ দিবে ন।, দুংখই দেয়। 

হিন্দুধশ্মের প্রণেতৃগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহারা অসামান্য চরিন্র, 
ষ্টা ও আশাকে বড় ভালবাসিতেন, পাগল হোঁক বা মহাপুরুষই হোক, অসাধারণ 

াককে বড় মানিতেন, কিন্তু এ সকলেতে স্ত্রীর যে ভয়ঙ্কর ছুর্দিশ! হয়, তাহার কি 

গায় হইবে? খধিগণ এই উপায় ঠিক কবিলেন, তাহার! স্্রীজাতিকে বলিলেন, 
[মবা অদ্য হইতে পতিঃ পরমো৷ গুরুঃ এই মস্ত্রই স্ত্রীজাতির একমাত্র মন্ত্র বুঝিবে। 
স্বামীর সহধদ্মিণী, তিনি যে কাধ্যই স্বধশ্ম বলিয়া! গ্রহণ করিবেন, তীহাঁকে সাহায্য 

ব. মন্ত্রণ। দিবে, উৎসাহ দিবে, তাহাকে দেবতা বলিয়া মীনিবে, ত্বাহাঁরই সুখে সুখ, 

ঠারই ছুঃংখে ছুঃখ বোধ করিবে । কাধ্য নির্বাচন করা পুরুষের অধিকার, সাহাধা 
টসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার । 
এখন কথাট৭ এই, তুমি হিন্দুধর্মের পথ ধব্িবে, ন নৃত্তন স্ভ্যধর্মের পথ ধরিবে ? 

[পলকে বিবাহ করিয়াছ, সে তোমার পূর্বজন্মাঙ্জিত কর্দোষের ফল। নিজের 

গার সঙ্ষে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল। সেকি রকম বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচজনের 
চপ আশ্রক্স লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়! উড়াইয়। দিবে? পাগল ত 
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পাঁগলামির পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তো 
চেয়ে ওর ম্বভাঁবই বলবান। তবে তুমিকি কোণে বসিয়া কাদিবে মাত্র, নাও 
সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবাঁর চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাঁজার মনি 
চক্ষৃদ্বয়ে বন্ত বাধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন। হাঁজার ব্রাঙ্গ-স্থুলে পড়িয়া থাঁকড 

তুমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার সন্দেহ না 

তুমি “শবোক্ত পথই ধরিবে। | 

আমার তিনটি পাগলামি আছে। প্রথম পাগলামি এই, আমার দু বি 
ভগবান্ যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন সবই ভগবা 
যাহ! পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহাই নি. 

জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকী বহিল ভগবানকে ফেরত দেওয়া উঠ 

আমি যদি সবই নিজের জন্য, স্থখের জন্য, বিলাসের জন্ত খরচ করি, তাহা হইলে ঘ 

চোর। হিন্দুশান্ত্রে বলে, যে ভগবাঁনের নিকট হইতে ধন লইয়া ভগবানকে দেয়। 

সেচোর। এপর্যন্ত ভগবানকে ছুই আনা দিয়া চৌদ্দ আনা নিজের স্থখে 
করিয়া হিসাবট! চুকা ইয়া সাংসারিক স্থখে মত্ত বহিয়াছি, জীবনের অগ্ধাংশটা 7 
গেল, পশ্ুও পরিবারের উদর পূরিয়া কৃতার্থ হয় । 

আমি এতদিন পশু বৃত্তি ও চৌর্ধ্যবৃত্তি করিয়া আদিতেছি ইহা বুঝিতে পারিণা 
বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর স্বণা হইয়াছে, আর নয়, সে পাঁপ জন্সের? 
ছাড়িয়া দিলাম ।-..এই দুর্দিনে সমস্ত দেশ আনার ছ্ারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ থে 
ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরি 

অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাচিয়। থাকে, তাহাদের ? 

করিতে হয় । | 

কি বলো, এই বিষয়ে আমার সহধন্মিণী হইবে? কেবল সামান্য লোকেব! 

খাইয়! পবিয়া সত্যি সত্যি যাহা দরকার তাহাই কিনিয়! আর সব ভগবান্কে দিঝ। 

আমার ইচ্ছা । তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার কবিতে পারিলেই আমার অভি 

পূর্ণ হইতে পারে। তুমি বলেছিলে, “আমার কোন উন্নতি হল না” এই এ 

উন্নতির পথ দেখাইয়া! দিলাম, সে পথে যাইবে কি? 
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দ্বিতীয় পাগলামি সম্প্রতিই ঘাঁড়ে চেপেছে। পাঁগলামিটা এই যে, কোন মতে 

তগবানের সাক্ষার্ধর্শশ লাভ করিতে হইবে । আজকালকার ধশ্ন ভগবানের নাম 

কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি 

ধান্সিক, তাহা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাহার অস্তিত 

অনুভব করিবার ; তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না! কোন পথ থাকিবে সৈ 

পথ যতই দুর্গম হোক আমি সেই পথে যাইবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বপিয়াছি। হিন্দুধর্শে 
বলে নিজের শরীরে, নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে । যাইবার নিয়ম দেখাইয়া 

দিরাছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মামের মধ্যে অন্থভব 

কবিতে পারিলাম, হিন্দুধর্মের কথ] মিথ্যা নয়। যে যে চিহ্ের কথা বলিয়াছে সে সব 

উপলব্ধি করিতেছি । এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই। ঠিক 

সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিবে না, কারণ তোমার অত জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু আমান 

গিছনে পিছনে আমিতে কোন বাঁধ! নাই। সেপথেপিদ্ধি সকলের হইতে পারে; 
কিন্ত প্রবেশ করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে । কেহ তোমাকে ধরিয়া নিয়া যাইতে 

পাধিবে না । যদ্দি মত থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব। 

তৃতীয় পাগলামি এই যে, লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলি মাঠ, 

ক্ত্র, বন, পর্বত, নদী বলিয়! জানে, আমি ত্ব্দেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, 

[গা করি। মা'র বুকের উপর বপিয়! যদি একট! রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয় তাহা 

ইপে ছেলে কি করে? নিশ্চিম্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আমোদ 

টরিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত 
দীতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি ৰা বন্দুক 

[ইণা যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষান্রতেজ একমাত্র তেজ নহে- ব্রহ্ম- 
তজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নৃতন নহে, আজকালকার 

হে, এই ভাব নিয়া আমি জন্সিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই 

হাত্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বমর বয়সে 
বীজট! অস্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অটল 
ইয়াছিল। তুমি ন-মাসির কথ শুনিয়া! ভাবিয়াছিলে কোথাকার ব্দলোৌক তোমার 
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সরল, ভাঁলমানুষ স্বামীকে কুপথে টানিয়া লইয়াছে। তোমার ভালমানুষ ম্বামীই 

কিন্ত সেই লোককে ও আরও শত শত লোককে সেই পথে, কুপথ বা স্থপথ হোক, 

প্রবেশ করাইয়াছিল, আরও সহম্র সহশ্র লোককে প্রবেশ করাইবে। কার্ধ্যসিদ্ধি 
আমি থাকিতেই হইবে তাহা! আমি বলিতেছি ন।, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই । 

এখন বলি তুমি এ বিষয়ে কি করিতে চাও? স্ত্রী স্বামীর শক্তি) তৃমি উষার 

শিষষা হইয়! সাহেবপূজা-মন্ত্র জপ করিবে? উদাসীন হইয়া স্বামীর শক্তি খর্ব করিবে? 

ন1, সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করিবে? তুমি বলিবে এই সব মহৎ কশ্মে আমার 

মত সামান্য মেয়ে কি করিতে পারে, আমার মনের বল নাই, বুদ্ধি নাই, ওই সব কথ 

ভাঁবিতে ভয় করে। তাহার সহজ উপায় আছে, ভগবানের আশ্রয় নাঁও, ঈশ্বর 

প্রাণির পথে একবার প্রবেশ কর, তোমার যে যে অভাব আছে তিনি শীগ্র পূর! 

করিবেন; যে ভগবানের নিকট আশ্রয় লইয়াছে, ভয় তাহাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া 

দেয়। আর আমার উপর যদ্দি বিশ্বাস করিতে পার, দশজনের কথা ন শুনিয় 

আমারই কথা যদ্দি শোন আমি তোমাকে আমারই বল দিতে পারি, তাহাতে আমার 

বলের হানি ন। হইয়া বৃদ্ধিই হইবে । আমরা বলি স্ত্রী স্বামীর শক্তি; মানে স্বামী স্ত্রীর 

মধ্যে নিজের প্রতিমুত্তি দেখিয়া তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঁজ্ষার প্রতিধ্বনি 

পাইয়া দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে। 

চিরদিনই কি এইভাবে থাকিবে? আমি ভাল কাপড় পরিব, ভাল আহার 

করিব, হাসিব, নাচিব, যত রকম স্থথ ভোগ করিব, এই মনের অবস্থাকে উন্নতি বরে 

না। আজকাল আমাদের মেয়েদের জীবন এই সন্কবীর্ণ ও অতি হেয় আকার ধাব 

করিয়াছে । তুমি এই সব ছেড়ে দাও, আমার সঙ্গে এস। 

তোমার স্বভাবের একটা দোষ আছে, তুমি অতিমাক্র সরল। যেষযাহা বরে 
তাহাই শোন ; ইহাতে মন চিরকাল অস্থির থাকে, বুদ্ধি বিকাশ পায় না, কোন কর্ণে 

একাগ্রতা হয় না। এট! শোধরাঁতে হবে, একজনেরই কথ শুনিয়! জ্ঞান সঞ্চয় করিতে 

হইবে, এক লক্ষ্য ধবিয়! অবিচলিতচিত্তে কাধ্য সাধন করিতে হইবে ; লোকের নিন্দা « 
বিদ্রুপকে তুচ্ছ করিয়া! স্থির ভক্তি রাখিতে হইবে। 

আর একট দৌষ আছে--তোমার শ্বভাঁবের নয়, কালের দোষ । বঙ্গদেশে কা 
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অমনতর হইয়াছে; লোকে গম্ভীর কথাও গস্ভীরভাবে শুনিতে পারে না, ধর্ম, 

পরোপকা'র, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ চেষ্টা, দেশোদ্ধার, যাহ] গম্ভীর, যাহা উচ্চ ও মহত, 

সব নিয়ে হাসি ও বি্প, সবই হাসিয়া উড়াইতে চায়। ত্রান্মস্থলে থেকে থেকে 

তোমার এই দোষ একটু একটু হয়েছে, বারিরও ছিল, অল্প পরিমাণে আমরা! সকলেই 

এই দৌোঁষে দুষিত, দেওঘরের লোকের মধ্যে ত আশ্চর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে; এই মনের 

ভাব দৃঢমনে তাঁড়াইতে হয় ; তুমি তাহা সহজে পারিবে, আঁর একবার চিস্তা করিবার 

অভ্যাস করিলে তোমার আসল স্বভাব ফুটিবে ; পরোঁপকাঁর ও ্বার্থত্যাগের দিকে 
তোমার টান আছে, কেবলি এক মনের জোবের অভাব; ঈশ্বর-উপাসনায় সেই 
জোর পাইবে। 

এটাই ছিল আমার সেই গুপ্ত কথা । কাকুর কাছে প্রকাশ না! করিয়া নিজের 
মনে ধীর চিত্তে এই সব চিত্ত কর, এতে ভয় করিবার কিছুই নাই, তবে চিন্তা করিবার 

অনেক জিনিষ আছে। প্রথমে আর কিছু করিতে হইবে না, কেবল রোঁজ আধ ঘণ্টা 

ভগবান্কে ধ্যান করিতে হয়, তীর কাছে প্রীর্থনারূপে বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিতে 

হয়। মন ক্রমে ক্রমে তৈয়ারী হইবে । তীর কাছে সর্ধদ1 এই প্রার্থনা করিতে হয়, 

আমি যেন স্বামীর জীবন, উদ্দেশ্য ও ঈশ্বর প্রাঞ্থির পথে ব্যাঘাত ন1 করিয়া সর্ববদ] 

সহায় হই, সাধনভূত হুই। এটা করিবে । 

--তোমার 

৩। নারী জীবনের প্রলুত আদর্শ 
“জননী ও জায়া” 

“নাবী-গ্রগতি সন্বদ্ধে এ যুগে অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিম্ত আমাদের 
একথা ভুলিলে চলিবে না যে, নারীর চিরস্তন আদর্শ হইল জননী ও জায়]। সংসারকে 
ধমপ্ডিত করিয়া তোলা! এবং গৃহস্থালীকে জ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্রন্পে গঠন 
করিয়! তোল! নারীর কর্তব্য। বাধাধর। নিস্মমানুসারে বিশ্ববিষ্যালয্ম হছইচ্ছে 
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বর্তমানে যে শিক্ষা দেয়! হস্স তাহ! নিতান্তই প্রাণহীন ; এই শিক্ষা 
মানুষকে একমাত্র জীবিকা! অর্জনেরই উপযুক্ত করিয়া তোলে। নারীর 
সৌন্দর্ধ্য ও ললিতকলার চিরস্তন অধিকারিণী, স্তবাং সর্বপ্রকার নীচতা ও সঙ্কীর্দত 
পরিহার করিয়া তাহারা যাহাতে তীহাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের বিকাশ করিতে 
পারেন এমন শিক্ষাই তীহাদিগকে দেওয়! উচিত। সৌন্দধ্যই জীবনের প্রন্কত ভিত্তি 
এবং একমাত্র নাবীই মানুষের ভিতর সৌন্দধ্য ফুটাইয়া! তুলিয়া তাহার জীবনযাঁজাকে 
স্থখময় করিতে পারে । 

“মানুষের জীবনযাত্রার আদর্শকে নারীই তাহার অস্তরের মাধুর্ধা দ্বারা উন্নং 
করিতে পারে। পারিবারিক জীবনের সমষ্টি হইল সামাজিক জীবন, স্থৃতরাং এ 
পারিবারিক জীবনের মধ্যে নিখিল মানবজাতির জন্য কল্যাণ কামনা! করা নারীর 
অন্যতম কর্তব্য । শিক্ষা এমন হওয়া উচিত, যাহার ফলে নারীশক্তি সমগ্র যান, 
পরিবারকে আপনার জন মনে করিবে এবং যাহাঁতে জীবনের প্রীচুধ্য ক্ষপ্ন হয চে 

বিধি-নিষেধও তাহাকে লঙ্ঘন করিতে হইবে । 
“যদি পরার্থে জীবন উৎসর্গাকৃত না হয় তাহা হইলে সেস্থানে নারীর প্রেমের 

সার্থকতা নাই ; মা্ষের ভিতর যে প্রেম, সর্ববজনীনতার অভাব পরিদৃষ্ই হয়, শিক্ষিত 

নারী-সমাঁজও সংসারে সে অভাব পরিপৃবণ করিতে পারে । স্কীর্ণতার মধ্যে থাকিযা 
আমাদের ট্দনন্দিন জীবন বিষাক্ত হইয়া উঠে, নারীই আপনার অগ্তরের মাধুধ্যবরে 
সে সন্কীর্ণতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে । 

“নারী-মহিমার দ্বারাই সভ্যতার পরিমাপ হইয়া থাকে ; তাহার গৃহই জ্ঞানের 

কেন্দ্রভূমি। জীবনের মাধুর্য হইল সভ্যতা এবং সভ্যতার পাঁরমাঁপ হইল সৌন্দধা 
একমাজ্র নারীই তাহার জীবনে এই সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিয়া পুরুষদ্দিগকে সর্দ- 
প্রকারে স্ুসভ্য করিয়া তুলিতে পাবে ।” 
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চারিদিকে সাঁড়া পড়ে গেছে “নারী জেগেছে", ভারত-উন্ধীরের আঁর বেশী দেরী 
নেই £ আমি দেখছি “নারী রেগেছে”। তার সঙ্গে ভারত-উদ্ধাবের কোঁন সম্বন্ধই নেই। 
কেউ কেউ বলবেন-_রেগেই যদি থাকেন-_ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মানুষ ত রাঁগতে পারে না, 
মতএব আদৌ জেগেছেন, পশ্চাৎ রেগেছেন, এমন ত হতে পারে ? হা তা পারে ? কিন্ত 
অনুগ্রহ করে যদি নিপ্রাই ভঙ্গ হ'য়ে থাকে ত রেগে কি লাভ? 

সতী একবার রেগেছিলেন__মাশুতোষের অনুনয় উপেক্ষা ক'রে দশমহাবিদ্ভার 
বিভীষিকা দেখিয়ে স্তাকে উদ্ত্রান্ত করে পিতৃগৃহে অনাহত হ'য়ে ছুটে গিয়েছিলেন__ 
ফল হয়েছিল পিতার অজমুণ্ড, যজ্ঞপণ্ড, পরে আপনার দেহপাঁত। তারপর প্রেমময় 
পাঁগল ম্বামীর স্বদ্ধে ঘূর্ণায়মান শবদেহ দিগদিগন্তে ছড়িয়ে চতু:বগী পীঠস্থানের স্থষ্টি ) 
কিন্ত ধ্বংসলীলার সেখানেই অবসান হয়নি প্রত্যাখ্যাত স্বামীর সহিত পুনর্সিলনের 
আকাজ্জায় গিরিরাজগৃহে পুনরায় জন্ম-পরিগ্রহ এবং পরিত্যাগের পর পুনর্সিলন হয়ে 
তবে সে নাটকের পরিসমাণ্ি হ'য়েছিল। তবে, তফাৎ এই, সব স্বামী ভাঙ্ষড় তোলা 
নয়, এমন কি আফিম-খোর কমলাকান্ত পর্যন্ত নয়। অতএব এ রাগের ফল কি হবে 
তাই লোকে ভেবে আকুল হচ্ছে । 

চে ক ০ ৪ ও 

মা-সকল যে-সব প্রশ্ন ণিয়ে বেগেছেন বা জেগেছেন যাই বলুন, তাঁর মধ্যে মূল হচ্ছে 
-নত্রীও পুরুষের সমানাধিকার 90881165 01 619 ৪895%:93. এই 92115 বা সাম? 

আপাততঃ এমনই ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিপক্গত বলে মনে হচ্ছে যে, সে সম্বন্ধে যে, কোন 
তর্ক চলতে পারে তা মনে আসে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। স্ত্রীও পুকষের 
মধ্যে সাম্য মানত এক হিসাবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই 9105 10200 এই পধ্যায়ভূক্ত ) 

তা ছাড় শ্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সমতা! নেই বল্লেই হয়_-+সামাঁজিক ব1 পারিবারিক 11 

হিলাবে স্ত্রী ও পুরুষ ছুটি ভিন্ন জীব । 

ভিন্ন হ'লেও ছোট বড় হ'তে হবে তার কিছু মানে নেই; বোম্বাই আম আক 

মর্ধমান কলা, ছুটে! ভিন্ন ফন-_কিন্ত কে ছো'ট কে বড় প্রশ্ত্রের কোন মানেই হয় না; 
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১০২ টাকায় এক মণ চাউল-_১০২ টাক1 আর ১ মণ চাউল, ছুই তুল্য হ'তে পারে; 
কিন্তু তুল্য মূল্য বলে এক বা! সমধশ্্ী নাঁও হ'তে পারে, কিন্তু দুটা বস্ত এক নয়। 
অতএব দেখা যায় ভিন্ন হ'লেও তুল্য মূল্য হ'তে পারে, কিন্তু তুল্য মূল্য বলে এক বা 

সমধন্্মী নাও হ'তে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধে সেই কথা-_ভিন্ন ধর্ম ঝলে কেউ কারও 
চেয়ে ছোট বা ঝড় নয়, তুল্য মূল্যই যদি হয় তাঁহ'লেও এক নয় । 

সতী ও পুরুষ তথাপি সমান, যদি মা-সকল একথা বলেন তা! হ'লেই আমাকে 

বলতেই হবে, মা-সকল “রেগেছেন”, জেগেছেন একথ! বলতে পারব ন]। 

তারপর শ্বাধীনত্তার কথা ; মাসকলের আবার এই- কেন স্ত্রী, পুরুষের অধীন 

হ'য়ে আজ্ঞাবাহী পুতুল নাচের পুতুল হয়ে থাকবে? এখানেও আমি “রাঁগারই” লক্ষণ 

দেখতে পাই-"জাগার” লক্ষণ দেখতে পাই না। প্রথম কথ! গৃহস্থালীটা প্রান 

20%:1% রাজ্যের মত যুগ্ম বাজ্য হবে, না এক রাজার রাজ্য হবে? ছুই-এ এক না 
হয়ে গিয়ে দুইজন (স্ত্রী ও পুরুষ ) স্বতন্ত্র উন্নত হয়ে গৃহস্থালীকে যদি 70970001610 

নীতি অনুসারে শাসন করতে চান, তাহ'লে রাঁভ্য ছেড়ে বনে গিয়েই বেশী স্থখশাস্টি 
লাভের আশা করা যায়। কাধ্যক্ষেত্রে কিন্ত দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্থলেই একের 
প্রাধান্থই বলবান্ হ'য়ে উঠে তা সেটা স্ত্রীরই হোক, বা পুরুষেরই হ'ক অথবা স্ত্রী 
পুরুষ ছুই-এ মিশে এক হয়েই হ'ক কিন্তু যেখানে 1008] 9০597:9180%ড সেইখানে 

বিরোধ ও পরে বিচ্ছেদ। মা-সকলের এটাও বুঝা! উচিত যে, ঘরের বাইরে এই 
পরাধীন দেশে, পুরুষ বেচারী যে স্বাধীনতা উপভোগ করে, তার চেয়ে কম স্বাধীনতা 

স্্রীগণ অস্তঃপুরের মধ্যে উপভোগ করেন না। 

তবে মা-সকলের পুরুষের উপর বড় বেশী আক্রোশ এইজন্য যে, পুরুষ ব্যভিচারী 

হলে তার সাঁতখুন মাঁপ, কিস্ত রমণীর ক্ষণিক দুর্বলতার জন্য একটু পদস্থলন হ'লেই মে 
বেচারীী চিরদিনের জন্য দাগী হ'য়ে গেল, তার এতটুকু অপরাধের মার্জনা নেই। মাঁ 

কলের একথাটা একটু খোলস! করে বুঝতে চাই। পুরুষের পক্ষে আইনটাকে খব 
কড়া করে দেওয়া যদি তাঁদের অভিপ্রায় হয়, তাতে আপত্তি নেই বরং আমি তার খুব 

পরিপোষণ করি। কিন্তু পুরুষের বেলা আইনটা যেমন আল্গা নারীব বেলায়ও 
সমানাধিকাবের নিয়মে তেমনি আল্গা কেন হবে না_মা-সকলের যদি অভিপ্রায় 

১৮৮ 



মা ভেঃ 

হয়, তা হ'লে নারী রেগেছে বলব ন! তকি? আর বাগেব সঙ্গেই ত বুদ্ধিনাশ, আর 

তারপর বিনাশ | 

সাম্যবাদী বা বাদীনীরা যাই বলুশ আর যাই করুন, ব্যভিচারের যদি পারিবারিক 

পরিণাম কল্পনা ক'রে দেখ! যায় তা'ছলে দে পরিণামকে কিছুতেই সমান বল! 
যার ন!। 

সং সর ন্ নং নর 

স্্রীগণের স্বাধীনতা-লাভের উপার হিসাবে বলা হয়েছে যে, তারা শিঙ্জের নিজের 

পায়ের উপর ভব দিয়ে ছাড়াতে শিখুন, অর্থাৎ নিজে উপায়ক্ষম হন, এবং তদন্ুঘাী 

বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা করুন। কমলাকান্তের গৃহ শূন্য__সে হাত পুড়িয়ে বেধে খেয়ে 
থাকে, তবুও আমার পুরুষ ভ্রাতাগণের পক্ষ হতে এইমাত্র বলবার আছে যে, এই দাকণ 
আক্রাগগ্ডার দিনেও, পুরুষ একক কণ্ঠ করেও কোন দিন এ পর্ধান্ত তার গৃহিণীকে 

বলেনি-_-“আর পারি না, তুমি তোমার পেটের অঙ্গ গতর খাটিয়ে সংস্থান করে নাও ।” 
পুরুষের দুঃখে দুঃখিত হয়ে যদি নারী গতর খাটাতে চায় ত সেট। ভালই বল্তে হবে, 
কেন্ত যদি এঁটে অছিলে মাত্র কবে নিজের স্বাতন্ত্রলাভে* পথ পরিষ্কার করে নিতে 

থাকে তাহ'লে পুরুষ বেচারার কাটা ঘায়ে সনের ছিটে দেওয়া হবে। 

তারপর মা-সকল একবার ভেবে নেবেন যে, একবার গতর খাটাতে বেরিয়ে পড়লে 

আর সত্রী-শিল্প আর পুরুষ-শিল্প ব'লে কোন পার্থক্য থাকবে না! । ব্যাঙ্কের দারোয়ানী 
থেকে আরম্ভ ক'রে কোদাল পাড়া পর্য্যস্ত সবই করতে হ'বে। যে দেশ থেকে স্ত্রী- 

স্বাধীনতার ঢেউ এদেশে এসে লেগেছে-_সে দেশে 18০০1 &1)] থেকে আরম্ভ ক'রে 

ছুতার, রাজমিস্ত্রী, 01১88:997৪ গাঁড়োয়ান_সব কাজই মেয়েরা কর্চে, আবার 
119090692০0 412811181091063 হয়েছে। শ্ত্রী-পুকুষ তেদাভেদে কার্যের ভেদাভেদ 

হয়নি, এবং স্ত্রী-শ্বাধীন ব'লে পুরুষের অধীনতা। পাশ থেকে একেবারে মুক্ত হ'তেও 

পারেনি । | 
কেন পারেনি তার কারণ বল্্ছি। স্বাধীনত! ও সাম্য ছাড়! আর একটা জিনিষ 

আছে, সেটার নাম-মৈত্রী | এই মৈত্রীর ক্ষুধা কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয়েরই হৃদয়ে 

চিরদিন আছে ও থাকবে। শ্ত্রী-পুকষের মধ্যে স্বাধীনতা! ও সাম্যের দাবী অপ্রারত, 
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অলীক--কিন্ত মৈত্রীর আহ্বান তাদের প্রকৃতির নিভূত কন্দর থেকে চিরদিন গুতি 

মুহূর্তে ধ্বনিত হচ্ছে, সে আহ্বানকে কানে তুলো দিলেও শুনতে হ'বে, কেননা ছ্টে- 

বাহিরের আহ্বান নয়-_সেটা ভিতরের ডাক। 

৫1 “বাবা মেয়ে; 

৪৮৭০ সোজা কথায়_ মেয়েমুখো প্ররষ আর অদ্দা মেয়েমানষ এ ছুটো কথাই 

গালাগাল । 

মান্য অর্থাৎ পুরুষ মানুষ, নারীকে অবলা, ছুর্ববল1, 989]: 58888] ইত্যাদি 
উপাধি দিয়ে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু নারী, নারী হিসাবে কোনদিন অবলাও 

নয়, 6819] 588961ও নয়। আমি প্রবশা হরবোল। হিড়িম্বা বত দেখেছি । তবে 

ও সকল খেতাব নারীকে যে দেওয়া হয়েছে, তার ভিতর দৃঢ় অভিসদ্ধি আছে। পুরুষ 
নাকীকে যা করতে চায় তদন্নরূপ উপাঁধিই দিয়ে থাকে । নাই বললে শুনেছি সাপের 
বিষও থাকে না1। তোমীর বল নাই, বুদ্ধি নাই, তেজ নাই ইত্যাদি শুনতে শুনতে 
নারী বাস্তবিকই অবল! হ'য়ে যাবে এই দুষ্ট অভিপ্রায়ই পুরুষ নারীকে এ সকল 

হ্ুশোভন অভিধ1 দিয়ে থাকে | নারী প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই অবলা নয়। 

তা'বলে নারী পুরুষও নয়, পুরুষেরও অসম্পূর্ণ সংস্করণও নয়।**-***মঙ্গু, যাজ্ঞবন্য 

হ'তে আরভ্ভ ক'রে মেকলে পধ্যস্ত সংহিতাকার অপরাধ সম্বন্ধে স্ত্রী-পুরুষ বিভাগ করেন 

যিনি স্ত্রীকে স্ত্রী করেছেন, পুরুষকে পুরুষ করেছেন তিনিই নির্ণয় করেছেন। তাদের 

শরীর-মন সেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ষের অন্ন্যায়ী ক'রে গড়েছেন ।: নারী যদি পুরুষন্থুলভ 
গুণের কাধ্যের অধিকার চায়, সেট! নারী হুভাঁবের বিকার বা! অস্বাভাবিক পরিণতি 

বল্তেই হবে। 
এদেশে পুরুষ চিরদিন রম্ণীকে মাতৃ আখ্যা দিয়ে এসেছে, সেটা ঠিক নিছক 
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:081698% নয়, কেনন। গ্রীর স্ত্রীত্ত আর মাতৃত্ব একই কথা, আমাদের দেশের 

ই জুনাততন ধর্ম, ইউরোপের অন্য কথা-...""সিগারেট মুখে বা হুকো হাতে 

ক'রে বসলে (পরমহংসদেব যাই বলুন ) মা! না বলে বাবা বলাই ঠিক মনে 
নাকি? 

শুধু ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাঁদিতেই যে মাতৃত্ অর্থাৎ স্্ীত্ব নুন হয়ে যাঁচ্ছে তা! নয়। 

গতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনায় মাতৃহৃদয় শুষ্ক হ'য়ে গিয়ে, সম্তানধারণ-ক্ষমত লোপ পেয়ে, 

[হস্থালী পরিচালনোপফোগী বৃত্তিপকল শুকিয়ে গিয়ে, ইউবোপে একট? তৃতীয় ৪9 

জন হচ্ছে"""""আমি বেশ দেখছি, নারীর গীতৃত্বের বিকাশ না হ'লে বা তার অবকাশ 
1 পেলেই মে পুরুষের কোটে এসে জুড়ে বসতে চায়.....“ঘর ও বাহিরের মধ্যে যে 

মাচীব তা ভেঙ্গে ফেলবার জন্য হাতিয়ার সংগ্রহ করতে থাকে । কিন্ত যে মুহুর্থে 

ঠাহার বক্ষে শিশু “মা” ব'লে তার মাতৃত্ব জাগিয়ে তোলে, তখন পুরুষত্বের দাবী (যাকে 

ধের দাবী বলে মনে করে) কোথায় ভেসে যায়। লগুনের পথে পথে যখন 

৪886%6রা1 হৈ হৈ ক'রে অতি অশোভনভাবে তাদের মনুষ্যত্বের দাবী ঘোষণ। 

রে গগন ফাটাচ্ছিল, আমি বলেছিলাম--হে ইংরাজ, মা-সকলকে ঘরবাসী কর, 

মীর সোহাগ আর সন্তানের মুখচুম্বনের ব্যবস্থা করে দাও, মা-সকলের মাতৃত্বের অমিয় 
ংস খুলে দাও, মা-সকল আপনার পথ খুজে পাচ্ছে না, পথ দেখিয়ে দাও। কিন্তু 
'বাজ-সমাজ সেদিকে গেল না; তার উপর লোক-বিধ্বংসী সমরবহ্ছি তাদের যৌন- 
হতি লেহন করে নিয়ে গেল : ষে ব্যবস্থা আরও স্থদুরপরাহত হ'য়ে গেল। তাই 
জ নারীর নারীত্তের নামে পুরুষের স্বাধিকার মধ্যে হানা পড়ে গেছে। তার ঢেউ 

ধানেও এসে পৌচেছে। আমি দেখেছি বিলাতে যেমন স্বামী মিলে না ব'লে স্ত্রীগণ 
ধশ্বী হয়ে উঠে, আমাদের দেশে স্বামী মিললেও যেখানে স্বামিস্থখ মিলল না, বা 

যানের কাকলীতে গৃহদ্বার মুখরিত হ'য়ে উঠল না, প্রায় সেইখানেই মনট! 

[াৎ বহিমুখ হয়ে উঠে ? হালফ্যাসান মত কথায় দেশসেবা, সমাঁজসংস্কার ইত্যাদির 
কে মনটা ছুটে বেরিয়ে পড়ে। গ্রসন্নর একটী বিড়ীল আছে, সে কখনও কখনও 
মার ছুধে ভাগ বসায়, সেটাকে প্রসন্ন বড় ভালবাসে ; প্রসন্থর সে মার্জার-গ্রীতি, 

মি বুঝতে পারি, তার বুভুক্ষিত মাতৃহৃয়ের সন্তান-গ্রীতিরই রূপাত্তর,আর কিছু 
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নয়। অনেক শ্ত্রী-ক্ুলভ বাতিক (7০9০5) তদের হৃদয়ের কোন না কোন জ্ঞাত বা 

অজ্ঞাত শূন্য কন্দর পূর্ণ করার ব্যর্থ চেষ্টা! মাত্র। | 

রমণীর এই মাতৃত্ব অর্থাৎ স্ত্রীত্ব বজায় রাখবার জন্য, স্স্মদর্শী হিন্দুশান্ত্রকার কন্তা- 
মাত্রেই বিবাহ অর্থাৎ শ্বামী সম্পর্কের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। 0০058681210 বা 21708 

6০0-এর অনিশ্চিত জুয়াখেলার উপর যৌন-সম্মিলনের ইমারত তোলার ব্যবস্থা 
করেননি । ইউরোপীয় কুমীরীগণ অনেক সময় সেই 01696107, অর্থাৎ বন্ধু-সন্মিন; 

বা বধূ-সশ্মিলনের “বিষম ঘুরণ পাকে” হাবুডুবু খেয়ে হাপিয়ে উঠে, মাতৃত্থে তথা মনু 
জলাঞ্চলি দিয়ে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছেশ। 

আমি তাই বলছি-_-মা-সকল মা হও। (0০০801] বা ০০৪:৮ বল, সভা বল 

সমিতি বল, বক্তৃতা বল, বৈচিত্র্য হিসাবে খুব অভিনব হ'লেও ওসব পন্থা! ম! হা; 

আগে নয়। “বাবা মেয়ে'র পুষ্টি করে সংসারের সর্বনাশ ক'রে! না। দেশের সর্ব নাং 

ক'রো না । আমি বলে রাখলুম- পুরুষ পুরুষ, স্ত্রী স্ত্রী__6119 ৮7৪11. 83391] 209৮6] 

70996, 

৬। নারী-মঙ্গল 

কুমারীত্ব, নারীত্ব এবং যাতৃত্-_এই তিন শক্তির অভিব্যক্তির ধারা__-শক্তিসৎ' 

শক্তিবিকাশ এবং শক্তিপ্রকাশের যুগ। 
প্রথম অবস্থাটিকে শক্তিপঞ্চদ্নের যুগ (:7০9900%81 ৪০০0০01%5:০0, ) বলা! যে; 

পারে ; কুমারীশক্তিকে আমরা হৃদয়ের অর্ধ্য দিয়ে পূজ| করি, কেনন। শক্তি-প্রশ্রবণে 
অনস্ত গোমৃধীধারা কুমারীত্বের ভিতর লুক্কারিত-_সে যে বর্তমানের ভিতর ভবিষ্যতে 
উজ্জল মোহন ছবি। এই সময় সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে সামান্য ক'জনকে নিয়ে 
তাঁর কারবার । তবে এই সময় থেকেই শক্তি সার্চত ও সংযত হ'তে থাকে 

আমাদের দেশে গৌরীদানের ফল এই দাড়াত যে, ভিত্তি ঠিক না ক'রেই আমরা তা 

উপর প্রাঁপাদ গড়বার করনা করতুম্। স্থখের বিষয় সেদিন চলে যাচ্ছে । আর 
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করি এখন থেকে শক্তি সঞ্চিত ও সংহত হ'লে তবেই কুমারী নারীত্বের তথা দেবীত্তের 
পথে যাত্রা করবেন- নতুবা নয়। এই হচ্ছে 138170175 [08100 ) এই ময় 

আদর্শটিকে বেশ সুস্পষ্ট ক'রে কুমারীর প্রাণে ফুটিয়ে তুলতে ন1 পানে, আমরা হয়ত 
লক্ষাত্রষ্ট হ”য়ে পড়ব। 

দ্বিতীয় স্তরটিকে শক্তিবিকাশের যুগ ( 109%91090097)6 ) বল! যায়। এই স্তরে 

কুমারী নারীত্বের ভিতর দিয়ে মাতৃত্বের তথ! বিশ্বের পথে যাত্রা করেন। বিশাল 
বিশ্বের একখানি সম্পূর্ণ অপরিচিত গৃহ ততোধিক অপরিচিত পরিজনের ভিতর 
কুমারী সামান্য একটুখানি স্থান দখল করবার জন্য উপস্থিত হন। অপবিচিতাটিকে 

সকলেই “দেবী” হিসাবে বরণ করে ভোলেন। এই সব থেকেই শক্তি-লীলার 

পরিক্ফুন্ণণ | পূর্ববসঞ্চিত শক্তিবলেই তিনি অপরকে আপন করেন, অনাত্মীয়কে 

াত্মীয় করতে সমর্থ হন, অপরিচিতকে যুগযুগান্তরের হারানিধিরূপে ফিরে পান। 
গক্তির এই আশ্চধা বিকাশ তখনই সম্ভবপর হয়ে ওঠে, যখন শক্তিময়ী দেবী একটা 

গক্তিময় কেন্দ্র খুজে পান--তখনই তিনি সেই স্থির কেন্দ্রে উপব দাড়িয়ে তার 

লীলাপরিধিকে ক্রমাগত বিস্তৃত করবার অবকাশ পান। এই কেন্দ্রই হচ্ছে লীলার 
দৌসর, “পতি” কেননা তিনি পত্ীকে পতন থেকে রক্ষা করেন ; এবং দেবী নিজে 

'পত্ী”__কেননা তিনিও পতিকে পতন থেকে রক্ষা করেন কিন্তু “দোঁসবের” ভিতরে 

যে দ্বিত্বভাব, শক্তির পক্ষে তা অসহা। শক্তি চায় মিলন-_-একত্ব । মিলনের নিবিড় 

ঢাকুলতায় উভয় কেন্দ্রের প্রাণ-মন আদর্শ প্রেমের সোনার কাঠি স্পর্শে এক হয়ে 

[য়। আর দ্বিত্বততাব নেই-__তখন “পতি” হয়ে যায় “স্-_-আমি”, তখন স্থির কেন্দ্রের 

উপর তীর ব্বপ্রতিষ্ঠ। এই অবস্থা “যদস্তি হদয়ং তব, তদস্ত হাদয়ং মম'******এই 
নার সরল মন্ত্রীর পূর্ণ পরিণতি ও সার্থকতা । কুমারী শক্তির এই প্রথম দেবীত্বসিদ্ধি, 

না একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতকে তিনি “আপন হইতে আপনার” করতে সমর্থ 

ন। এই সময় থেকেই "আমি পরিধির বিস্তৃতির আরম্ভ”, কেননা কেন্দরত্্ট 

বার সম্ভাবনা! নেই । 

শক্তি আবার সীমাবদ্ধ থাকতে রাজী নয়। অসীমের বাশী তার প্রাণ-মন 

শিলোড়িত ক'রে তাঁকে বিশাল বিশ্বে আহ্বান করে। তখনই বহু হবার বাসনাটা 
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প্রাণে জাগে । এই বাসন! থেকেই স্ষ্টি। শক্তির এই যে একত্ব এবং বহুত্বের ভিতরে 

আনাগোনা! এই ত স্ষ্টিলীলারহস্ত। এই তৃতীয় স্তরটি হচ্ছে শক্তি প্রকাশের যুগ 
(7১9811986100 )_ নারীত্বের চরম প্রকাশই হচ্ছে মাতৃত্ব । আজ তিনি সন্তানের 
তিতর নিজেরই আত্মা প্রতিফলিত হয়েছে দেখতে পান। আজ ত্বার চোখে সমস্ত 

বিশ্বই মধুময়-_ আজ আর শক্রতে মিত্রতে প্রভেদ নেই-তিনি বিশ্বজননী-_-তোমার, 

আমার সকলের মা। আর সেইজন্যই যে মুহূর্থে হিন্দু সম্তানকে নিজের আত্মীরই 

মূর্ত বিগ্রহূপে লাভ করেন, সেই মুহূর্তে পত্বী আর পত্বী নন-_-তিনি ত্ীরও মা। 
এইজন্য তন্ত্রের উপদেশ-_-বরমণীকে জননীতে পরিণত কর ; ভোগ পিপাসা মিটে যাবে। 

এখানে একটা কথা বল বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অত্যন্ত ছুঃখের সঙ্গে 

বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমরা অধিকাংশই মুখে এবং লেখায় যাই বলি না কেন, 

কাজে এবং ব্যবহারে নারীর নাপীত্বকে পদদলিত করে শুধু দৈহিক সন্বন্ধটাকে বড 
করে তুলেছি। শিক্ষার ও যুগধর্মের মাঁরফতে যে সব নারীর জীবন স্থন্দর ও 
ইবচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে, তাঁদের অন্তর যে ক্রমে বিষিয়ে উঠেছে সে খবরও আমরা 

রাখি । অন্ধ “পতি-দেবতা”_ মোহ এ দুর্বার জলতরঙ্গ বেশীদিন রোধ করছে 

পারবে না । আজ নাবী হাড়ে হাড়ে ভুগে দেবতা ও পশ্তুর পার্থক্য বেশ কৰে 
যাচাই করে নিতে শিখেছেন । যেদিন সুপ্ত আগ্নেয়গিরি সহসা সঙ্ফোভিত হয়ে 

উঠবে, সেদিন হয়ত বাঁংলা স্তম্ভিত হবে। সময় থাকতে আমাদের মনে রাখতে হবে 

যে, নারী শুধু রমণী নন--তিনি নারী-_ এবং ভবিষ্যৎ বাংলার জননী । ভাই বাঙালী 
সাবধান !! 

কিন্ধ যা বলতে যাচ্ছিলাম তাই বলি। সমস্ত বিশ্বকে আপনার ক'রে প্রেম তি 

পায়না । অপীমের আহ্বান তাকে দূরে-__আরও দূরে টেনে নিয়ে যায়। শত্তি 
মহাশক্তির মাঝে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে তবেই পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। 

তখন স্বামী জগৎস্বামীতে পরিণত হয়। 
৪ চে মা, রঃ ক 

যা অন্ুন্দরকে স্থন্দর করে, অপূর্ণকে পূর্ণ করে, বিচ্ছেদকে মিলনের রাগিণী: 
ভরপুর করে দেয় এবং অসামঞ্স্যের ভিতর ঘ! স্সাম্ঞুন্তের ভাবটুকু ফুটিয়ে তুল 
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পারে, তাকেই আমরা শ্রনামে অভিহিত করি। নাবী সেই শ্রীরূপিণী মহাশক্তি। 
কিন্তু পারিপাশ্থিক আবেষ্টনের অন্যায় চাঁপে নারী আজ প্রীন্রষ্ট এবং আমরা শ্রহীন-_ 

লক্ষমীছাড়া । 

সেই সপ্ত শ্রীটিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য অন্ততঃ বাংলায় একট! অভিনব সাড়া 
পড়ে গেছে। সে শ্রা ফুটে উঠুক আমাদের পল্লীমায়ের বুকে; নবনাগরিক সভ্যতার 
অন্তরে, বঙ্গসমাজে এবং নির্মম শাস্তের “অচলায়তন” চুরমার ক'রে । আমার বাংলার 
প্রত্যেক নরনারী শ্রী সম্পন্ন হ'য়ে এক অভিনব “দেবজাতি” গড়ে তুলুক। সেজন্য 
নধনারীকে স্বরাট এবং স্বাধীন হ'য়ে দাডাতে হবে--পবমুখাঁপেক্ষী হলে চলবে না। 

প্রবীণের দল হয়ত স্ত্রী-স্বাধীনত! শুনেই আতকে উঠবেন । কিন্ত আমাদের মতে 
স্বাধীনতা মানে ন্বেচ্ছাচারিতা৷ কিংবা উচ্ছৃঙ্খলতা৷ নয়__ স্বাধীনতা হচ্ছে নিজের অন্তর 
দেবতার অধীনত । 

আমাদের তথাকথিত স্ত্রী-ম্বাধীনতার যে ব্যভিচার হয়নি, এমন কথা৷ বলি না। 
আমরা জোর ক'রে বাঁইরে থেকে স্বাধীনতা! চাপিয়ে দিয়েছি, অথচ তথনও ক্ষেত্র 

প্রস্তুত হয়নি। কাঁজেই ছু'এক জায়গায় ষে কুফল ফলবে সে ত জানা কথাই । স্ত্রী- 

স্বাধীনতা দেবে ব'লে পুরুষ যে স্পদ্ধা করে, সেট] নিতাপ্তই মিথ্যা কথা-_-ফাকা চাল। 

স্বাধীনতা দানের বস্ত নয়, অস্তরের ভাবলবধ ধন, অন্ধকারের জীব অতখানি আলোর 
সমারোহ সহা করচে কি করে। প্রথমে জ্ঞানালোকে এই অন্ধকার অপসারিত 

কবতে হয়, তখন স্বাধীনতাকে জোর ক'রে চাপিয়ে দিতে হবে না, সে আপনি 

এসে তার স্বর্ণ সিংহাসন বিছিয়ে নেবে । 

নারী, মনে রেখে! তুমি সেই জগতের চিদাধার শক্তির একটি বিশিষ্ট অংশ। 
তুমি আত্মবিস্বত্ত এবং একটু বেশীমাত্রায় বৈষ্ণবী হ'য়েছিলে বলেই তোমার এই ছুরবস্থা। 

শক্তিহীনা না হ'লে কি তোমার পায়ে শিকল পরিষে দিতে পারুম? তোমার 
পায়ে শিকল পরিয়ে আমরাও আই্টেপৃষ্টে শিকল-বাঁধা__পদদলিত ; শক্তিব অভাবে 

আমরাও নিষ্কিয় হ'য়ে পড়েছি। আজ আমাদের মত তোমাদেরও মনের শিকল 
কেটে ফেলতে হবে। »আত্মানাং বিদ্ধি' আত্মস্থ হয়ে নিজেকে জান, বুঝবাব চেষ্টা 
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কর, অন্তম্তুখ হয়ে আপনাকে মহাঁশক্তির অংশ ব*লে জান,__তাঁরপর এস দুজনে মিলে 
একটা মহাস্থষ্টির স্ুচন1 করি। ্ 

তবে এস সহধন্ষিণী, তোমার মাহেশ্বরী শক্তি নিয়ে যেখানে যত অপূর্ণতা, অক্ষমতা 

এবং অনুদারতা আছে, তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ড খণ্ড করে দাও, যেখানে তোমার 

শক্তির, অবমাঁনন1 দেখবে সেখানে তোমার তীব্র জ্যোতিতে অপমানকে পরাস্ত এবং 

লজ্জিত করে তোমার সহধক্ষীর অন্তরে ক'্জ্ির প্রেরণ! দিয়ে বিশ্বের সমস্ত 
শুভকাঁজে তার পাঁশে এসে দীড়াও এবং তোমা বৈষ্বী শক্তি প্রেমে, গানে, আনন্দে 

বিশ্বে চিরবসম্ত আনয়ন করুক । 

জগদ্ধাত্রীরূপিণী মা আমার, চোমার ভিতর ব্রাক্ষী, বৈষ্বী ও মাহেশ্বরী শক্তিজ্রয়ের 

অপূর্ব সামগ্ুস্ত সংসাঁধিত হ'য়ে বিশ্বে এক নবযুগের স্থচনা করুক। তোমার অপূর্ণ 
আশাকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাবার জন্য তোমাঁর সন্তানদের প্রাণে দেই মহান্ 

আদর্শের অঙ্কুরটি সযতনে রোপণ করে দাঁও-_তুমি হয়ত দেখতে পাবে নাঁ কিন্ত 
কালে সেই অঙ্কুরটি এমন এক মহামহীরূহে পরিণত হবে, যাঁর শীতল ছায়ায় বসে 

বিশ্বমানবের তাপিত প্রাণ শীতল হবে, ধন্য হবে, পবিজ্র হবে। 

নারী-_নারী, নাবী_ বিশ্বজননী, নারী-জ্জান-প্রেমকর্মের ত্রিবেণী, নারী- প্র. 

নারী_শক্তি ও স্বাধীনতার উৎস) আমরা সেই বিশ্বাত্সিকা মায়ের জাতকে 

“নরকত্য দ্বারং বলে স্বণা করে এসেছি। তাই আমাদের সাধনার ক্ষেত্র হয়েছে 

রুদ্ধর, চোরাগলি এবং পর্বতের গহ্বর। সে আত্মদর্শন ছিল স্থার্থ-ুষ্ট, কাজেই 

বার্থ; সেখান থেকে ফিরে এসে যদি এই বিরাট কর্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে সেই 
'আমি'কে মহত্তর ও বৃহত্তরতাঁবে পেতে তারা চেষ্টা করতেন তা হ'লে সে ছিল স্বতত 

কথ! । কিন্ধ গহ্বর থেকে ফিরবার পর তারা খুজে পাননি, হয়তো! সে চেষ্টাও 

তাদের ছিল না। এটা হচ্ছে সামগ্রস্তের যুগ। বৈরাগ্যের ভিতর এবার নয়, এবাব 
“অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় 

লভিব মুক্তির স্বাদ। 

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জলিয়া 
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া ।” 
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এবারকার অভিযান কাউকে বাদ দিয়ে নয়-_কাউকে পিছনে ফেলে নয়, এবাঁর 
চোবাগলিতে নয়--একেবারে বিশ্বের সদর রাজপথে | আঁনন্দবাঁজারে | 

৭। সমাজে স্্রী-সমস্তা . 

৬ ঝা ক ৬ নট 

স্্রী-লোঁকেরা মাতৃত্বের নিমিত্ত বড় লালায়িত, তাহাদের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাতৃত্বের 

উপযোগী করিয়া গঠিত। তাহারা মাতা হইতে না পাইলে তাহাদের জীবনই যেন 
বার্থ হইয়া যায়। ্থতরাঁং ইহা তাহাদের মুখ্য অভাবের ভিতব গণ্য। আমাদের 
অন্য সকল অভাবই গৌণ অভাব । আমাদের গৌণ অভাবের অস্ত নাই। সভ্যতা 
বিকাশের সহিত আমরা অনেক গৌণ অভাব পূরণ করিতে পারি বলিয়া তাহাতে 
অতান্ত হইয়া আমরা অনেকেই মুখা অভাবের ন্যায় তীহাদের বশবর্তী হইয়া পড়ি। 
সেগুলি না পাইলেও আমর স্থখে থাকিতে পারি । স্থৃতরাং প্রধানত: যাহাতে সমাজের 
সকলেই মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিতে পারে ভাঁহা দেখা উচিত। এবং যে পরিমাণে 
যে সমাজ সকল লোকের সেই মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিতে না পারে, সেই সমাজ 
তত অসম্পূর্ণ। কতকগুলি লৌক তাহাদের অনেক গৌণ অভাব পূরণ করিবে আর 
বাকীগুলি তাহাদের মুখ্য অভাবগুলি পুরণ করিতে পারিবে না__ইহা' ন্যায়সঙ্গত নয় 
এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। সকলেরই মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিয়া তবে গৌণ অভাব 
পূরণ করা ও অন্য নানা দিকে উন্নতির চেষ্টাকরা উচিত। এই মূল তন্বটি স্মরণ 

রাখিয়া নানাপ্রকার সমাজগঠন-পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। অনেক প্রকার 
[সমীজগঠন-পদ্ধতি এতাবৎকাল প্রবপ্তিত হইয়াছে । তাহার মধ্যে মূলতঃ ব্যক্তি- 
ঠান্ত্রিক (10151008118619) সমাজ এতাবৎ পাশ্চাত্য জগতে প্রবস্তিত ছিল। 
উনবিংশ শতাঁবীর শেষভাগে পাশ্চাত্যে বিশেষত: ইংলগ্ডে, এই ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজের 

রম বিকাশ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতের উন্নতি ও প্রভাব দেখিয়া আমর! সেই 
"মাজাদর্শ আমাদের সমাজগঠন আদর্শ অপেক্ষা ভাঁল মনে করিয়া আমাদের পুরাতন 
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সমাজগঠন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি। তাই একবার দেখা যাউক, তাহাতে আমাদের 

কোন বিশেষ স্থবিধা হইবার প্রত্যাশা আছে কি না। | 
চি ক নাং ৯ না 

স্্রী-সমন্তাও কিরূপ ভীষণ হইবে ও পাশ্চাত্তে কিবূপ হইয়াছে, তাহাও 

দেখাইতেছি। যেখানে সকল লোকেরই নিজের নিজের উপাজ্জনের উপর 

নির্ভর করিতে হয়, সেখানে অনেক লোকই একেবারে বিবাঁহ করিতে পায় না; 

কারণ, সকল লোক কোন কালেই এত উপাঞ্জন করিতে পারে না, যাহাতে সে 

তাহার স্্ী-পুত্রর্দিগকে তাহার আকাক্িতরূপে ভরণপোষণ করিতে পারে ও পরেও 

মেইরূপ করিতে পারিবে তাহার নিশ্য়ত। থাকে । অনেক লোকই অধিকতর 

উপার্জন ক্ষমতা পাইবার আশায় বহুকাল বিবাহ করে না। অনেকের ইতিমধো 

যৌবনকাল দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়, অনেকের প্রৌটকাঁলও অবিবাহিত অবস্থায় 
কাটিয়া যায়। যৌবনই উপভোগের সময়। সেই সময় যদি কাটিয়া যায়, তখনই 
যদি জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সার জিনিষ ভালবাসা উপভোগ করিতে না পারা যায়, তাহা 

হইলে জীবনের স্থখ-_বিশেষত:, গরীবদের-কি রহিল? ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগা 
কিআছে? ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে এই দুর্ভাগ্য অধিক লোককেই ভুগিতে বাধা 

করা হয়। পরিণত বয়সে আর্থিক সচ্ছলতা কি ক্ষতি পূরণ করিতে পারে? যৌবন 
ত আর ফিরিয়া আসিবে না । হয়তে। সে তাহার মনোমত স্থানে অর্থাভাবেই বিবাহ 

করিতে পারে নাই । ইতিমধ্যে হয়তো! সেই স্ত্রীলোক অন্যত্র বিবাহিত হইয়াছে । এইরূপ 

প্রায়ই ঘটে। তখন তাহার হদগ়ের ক্ষোভ কত, তাহা! কে দেখে ? যদি বহু লোকই 

অবিবাহিত বা অনেক কালই অবিবাহিত থাকে, তাহা হইলে বহু স্ত্রীলোকও একেবারে 

অবিবাহিত ব! বহুকাল অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয়। যখন তাহার! বহুকাল 

অবিবাহিত থাকেন ততৎ্কালে তাহাদের প্রকৃতিগত মাতৃত্বের আকাজ্ষ! অপূর্ণ থাকায়, 

প্রকৃতি তাহার পরিশোধ লয়। তাহাদের জীবন সরদ রাখিবার মূল উৎস শুকাইয় 
যায়--জীবনই শুদ্ধ হয়। আবার বহুকাল অবিবাহিত থাকিতে হইলে অধিকাংশ 

সতরীলোককে তৎ্কাঁলে অর্থোপার্জন করিয়! নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিতে 
হয়। এইরূপ অর্থোপার্জন করিতে হইলে পুকষদ্দিগের সহিত প্রতিযোগিতার কর 

১৪৯৮ 



সমাজে আী-সমত্য। 

করিতে হয়। গ্ত্রীলোকেরা প্রকৃতির নিয়মে পুরুষর্দিগের অপেক্ষা দুর্বল । হুতরাঁং 
পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্মক্ষেত্রে আসিতে হইলে তাহাদিগকে বিষম 

প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। তাহার উপর মাসিক রজোনি:সরণকালীন 
তাহাদের একটা ন্গায়বিক উত্তেজনা আসে; শরীর দুর্বল ও অবসন্ন হয়। তখন 
তাহাদের বিশ্রাম একান্ত আবশ্তক, সকল চিকিৎসক ইহা স্বীকার করেন। সেই 
সময়ে বিশ্রীম না পাইলে তাহার! নানারূপ পীড়াগ্রস্ত হয়েন; রূজঃসংক্রাস্ত নানারূপ 
বাধি হয়। অথচ পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্মক্ষেত্রে তাহারা সেরূপ 

বিশ্রাম পান না। তন্নিমিত্ত এইবপ কাধ্য করাইয়া তাহাদিগকে যে কত নির্যাতন 

করা হয় তাহা কেহ দেখে ন1। তাহাদিগকে এইবপ কাধ্য করিবার অধিকার 
দেওয়ায় আর ঘোঁড়দৌড়ের ঘোড়াকে ছেকৃরা গাড়ী টানিবার অধিকার দেওয়ায় 
কোন প্রভের্দ আছে কিনা__তাহা পাঠিকারা বিবেচনা করুন। প্রাচীন হিন্দুদের 
চক্ষে ইহাকে তুল্যাধিকার দেওয়া বলা একরূপ নির্শম পরিহাস ও ভীষণ প্রতারণা 
বলিয়া প্রতিভাত হয়। 

নং না নং সঃ নত 

আবার স্ত্রীলোকের কর্মক্ষেত্রে নামিলে বনু কর্মপ্রার্থ হওয়ায় কম্মীদের মাহিয়ান' 
কম হয়, কন্ম-নময়েরও পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি হয়। তজ্জন্য আবার স্বাস্থ্যহানি হয়। একথা 

আমার কপোলকল্পিত নয়, পাশ্চাত্যে ইছ! হইয়াছে; এবং স্ত্রী-স্বাধিকার সম্বদ্ধে 
একজন প্রধান নেতা 71197) 795 এবং অন্ত অনেকেও সে কথা বলিয়াছেন । 

এইবূপে ষাহারা নিজে উপাজ্জন করিয়া নিজেদের ভরণপোষণ করিয়া আসিয়াছেন, 

ঠাহাদের আর গৃহস্থালীর কার্যে প্রবৃত্তি হয় না। পুরুষদের সহিত প্রতিযৌগিতাত্ 
কণ্ম করিয়া তাহাদের প্ররুতিতে পুরুষস্থলভ কাঠিন্য আদিয়া উপস্থিত হয়) শ্রী- 

[ুরষদের ভিতর একটা বি্বেষভাব আসিয়া উপস্থিত হয় পাঁশ্চাত্ত্ে তাহা হইয়াছে 
এবং ক্রমেই ভীষণতর হইতেছে । এইসকল কথাও উক্ত 71190 [২9 তাহার বহু 

টাষায় অস্বাদিত 7,056 ৫7 1161706 নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন। তিনি 

মারও বলিয়াছেন যে, স্ত্রী-পুরুষদের পুরামাত্রায় আলাহিদা কশ্মবিভাগ যেরপ পূর্ে 

ইল, তাহা! না হইলে এই প্রতিযোগিতা, এই বিদ্বেষভাঁব কিরূপ ভীষণ হইবে 
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তাহা বল! যায় ন1। ক্রমে স্ত্রীলৌকদিগের মাতা হইবার গ্বৃত্তি ও ক্ষমতাই লোপ 
পাইবে-_অন্ত কোনরূপ মাঝামাঝি বন্দোবস্ত হওয়া অসম্ভব। এইক্সপ কাচিন্য ও 
বিদ্বেষভাব হওয়ার ফলে পরে তাহাদের বিবাহিত জীবনও সৃখময় ও শান্তিময় হইতে 
পারে না। আবার বহুকাল এইরূপে কর্ম করিয়া জীবন যাপন করিয়া তীহারা 

তাহাতে অত্যন্ত হইয় পড়েন; নৃতন করিয়া গৃহস্থালী ও মাতৃত্বের উপযোগী হওয়া 

তীহাদের পক্ষে ছুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। তদুপযোগী শিক্ষা ও পরের যত্ব করিবার 
অভ্যাসের অভাবে তীহারা মাতা হইবার অন্গপযুক্ত হইয়া পড়েন। মাতৃত্বে আর 
তেমন স্থখ পান না, স্থৃতরাং পুত্রকন্তাদের সহিত বহুদিন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতে 
পারেন না। তদ্ভাবে অপত্যদেরও সেরূপ পিতৃ-মাতৃভক্তি উদ্দীপিত হয় ন]। 

হৃতরাং বৃদ্ধবযসেও, পুত্রকন্যা্দের আস্তরিক যত্বু ও সেবা পান না। তাহারা কাছেও 
আসে না। ভাড়াটিয়া সেবা ভিন্ন অন্য কিছু উপভোগের জিনিষ থাকে না 

আমাদের গরীব দেশে অধিকাংশ লোক অর্থাভীবে তাহাও পাইবে না, প্রা 
সকলকেই নিজ্জন কারাবাসের দুঃখ ভোগ কবিতে হইবে । এইজন্য বৃদ্ধবয়ঃ 

পাশ্চাত্াদের কাছে এত ভয়ঙ্কর । এদিকে মাতৃত্বের উপযোগী শিক্ষা ও অভ্যাসে 

অভাবে, মাতার যেরূপ ঘত্ব করা! উচিত-_সে জ্ঞানের অভাবে অপত্যদের স্বাস্থাভ৷ 

হয়, অধিক শিশুর মৃত্যু হয়। অনেকেই বিবাহের পরেও নানা কারণে পূর্বের ম' 
কন্শ করিয়া উপার্জন করিতে থাকেন, সেরূপ কশ্ম করায় অপত্যদের সম্য 

তত্বাবধান করিতে পারেন না1। স্বতরাঁং শিশুরা তগ্স্বাস্থ্য হয়_-শিশু-মৃত্যুর হা 

আমাদের দেশের অপেক্ষা কম বলিয়া পাঠকবর্গ এই কথাটা অতিরঞ্জিত ম! 

করিবেন না| বিলাতে যেরূপ সকল লোককে নানারূপ শিক্ষা দেওয়া হয়--গবীব 

স্থবিধার্থে যে নানান্প প্রতিষ্ঠান ও স্থুবিধা আছে, তাহা! আমাদের নাই এবং তা 

করিবার সাঁধ্যও আমাদের নাই । আমাদের দেশে শতকরা ৯৫ জন একান্ত গর 

তাহা মনে রাখিতে হইবে । যখন বিলাতে গরীবের জন্য রাজকোষ হইতে এত থ 

হইত না, তখন তাহাদের শিশু-মৃত্যুর হার এখনকার দ্বিগুণ ছিল-_যেখানে অব 

পন্নদের শিশ্ত-মৃত্যার হার শতকরা আটটি ছিল, গরীবদের সেখানে ৩০টি 
(969 795, 0810978730০] 00 116074187%8407667 )। আমাদের দে 
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হাসপাতাল, শিশ্ত-পরিচরধ্যালয় নাই বললেই হয়। সমস্ত ইংরাজাধিরুত ভারতবর্ষে 
মাত্র ৩,৯২৭টি হাসপাতাল আছে। তাহাও বেশীর ভাগ নামে মাত্র। স্থতরাং 
আমাদের দেশে এরপ প্রথা প্রচলিত হইলে শিশু-মৃত্যু অনেক বাড়িয়া যাইবেই। 

যে সকল স্ত্রীলোক উপাঙ্জন করিয়া আমিয়াছে, তাহার অর্থ বা সম্রম বা অন্য 

প্রলোভন সামলাইতে ন! পীবায়, কিন্বা ছুইজনের উপাজ্জন ব্যতীত সংসারযাত্রা নির্বাহ 

কর] অস্থবিধাজনক বলিয়! অনেকেই পূর্বের মত উপার্জন করিতে থাকে । তাহা 
হইলে স্বামী-স্ত্রীতে দুইজনে কর্ম করিক্প পরিশ্রান্ত হইয়া জীবন-সংগ্রামের নানা ঝঞ্ধাট 

ও তগ্রাশা লইয়া যখন গৃহে ফিরিবে, তখন কে.কাহাঁকে যত্ব করিবে? তখন 

পরস্পরের ব্যবহার ও যত্বে জিপ্ধ হইবার প্রত্যাশা থাকে না, সেখানে তাহাদের 

শাস্তি, তৃপ্তি, ভালবাসার অবসর কোথায়? তখন গৃহ আর গৃহ থাকে না, 
রাত্রিযাপনের বাসায় পরিণত হয়। সামান্য কারণে কলহ উপস্থিত হয়__বিবাহ- 

বিচ্ছেদে হয়। পাশ্চাত্য দেশে তাহা উত্তরোত্তর বাঁড়িতেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ বৃদ্ধি 
হইবার এবং বিবাহ স্থখকর ন৷ হইবার আরও অনেক কারণ আছে। 

সঃ ও ঝা ্ ৫ 

সকল দেশেই জারজ সন্তানের ভিতর শিশু-স্ৃত্যু অধিক হয়__বিবাহিত সন্তানদের 
দবিগুণেরও অধিক । প্রথম কারণ, একা! মাতা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়! 

উঠিতে পারে না, তাহার! তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে নিদারুণভাবে নির্যাতিত 
হয়। যে সকল পুরুষের অবস্থা ভাল নয় বলিয়! বিবাহ করেন না, অথচ অপর স্ত্রীতে 

সঙ্গত হয়েন, তাহাদের এই কার্যে কত কাপুরুষত্ব, কত নীচত্ব প্রকাশ পায়, তাহ। 

একমাত্র পাঠকবর্গকে অনুধাবন করিতে বলি। পুরুষমানুষ হইয়! তিনি ও তাহার স্ত্রী, 

ছুজনের সমবেত চেষ্টায় অপত্য পালন করিতে সমর্থ নন বলিয়া বিবাহ করিলেন না, 
অথচ একটি স্ত্রীলোকের একার ঘাড়ে সেই তার অকুস্ঠিতভাবে চাঁপাইলেন__সেই 
সম্তানের ও তাহার মাতার কিরূপ দুর্দশা হইবে, তাহাদের জীবন কির্মপ ছৃব্বিষহ 

হইবে, তাহা ভাবিবার আবশ্তকত1 বোধ করেন না। আমাদের দেশে ইহা 
হাপাতকের ভিতর গণ্য ছিল। পাশ্চাত্তে এরূপ কাধ্য অনেকেই করে। অনেকে 

বলিয়া! থাকেন যতদিন স্ত্রী-পুরুষদদিগের সম্যক প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা৷ ন! হয়, 
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ততদিন বিবাহ ন1 করাই ভাল-__-তখন এইরূপ করাটাই বিধেয়; ম্রীকে নাঁনাকূপ 

গৃহকাধ্য-_দাসিবৃত্তি করান, তাহাদ্িগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করেন। 

তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই নিয়ম প্রবস্তিত হইলে আমাদের এই গরীব দেশে 
কয়জন বিবাহ করিতে পারে? শতকরা ৫ জনের অধিকও নয়। তখন বাকী 

৯৫ জন কি করিবে? তাহারা সকলেই কি ব্রহ্মচারী বা ত্রহ্গচারিণী থাকিতে পারে? 

নিজের স্ত্রীকে কেবল বিলাসে রাখা, আর অন্য স্ত্রীলোকের! এইরূপ কষ্টভোগ করুক-_ 

তাহা কি স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক সম্মান বা ভাল ব্যবহাবের নিদর্শন, না নিজের 

অধিকতর স্বার্থপরতা বা অহমিকাঁর নিদর্শন, পাঠকবর্গকে অনুধাবন করিতে বলি। 
পাশ্চাত্য সমাজ এইরূপ ব্যবহার করেন এবং আমরা স্ত্রীলোক দিগের প্রতি অত্যাচার 

করি বলেন, এবং তাহারা সসম্মান ব্যবহার করেন বলেন, এবং আমরা তাহা মানিয়া 

লই, আশ্চর্ধ্য ! 

সং ৪ চু ধ্্ 

অধিক বয়সে যখন বিবাহ করা হয়, তখন দুইজনে বনু স্ত্রী ও পুরুষের সহিত 
মিশিয়াছে--অনেকের প্রতি আকর্ষণ হইয়াছে । পরম্পরের প্রতি আকর্ষণের 

অভাবে বা আধ্বিক ব! অন্ত প্রতিবন্ধক থাকায় হয়তো! আকর্ষণের স্থলে বিবাহ হইডে 

পারে নাই। অনেকে এরূপ আকর্ধিত স্থলে উপগত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 

ডেন্ভার সহরে শিশু-অপরাধের বিচারক লিওসে সাহেব তাঁহার লিখিত 789১০ ৫ 
1102677) চ০%/ নামক বিখ্যাত পুস্তকে তাহার ২৫ বৎসরের কম্মোপলক্ষের 

অভিভ্জরতভার ফলে লিখিয়াছেন যে, ১৪ হইতে ১৭ বৎসরের যুবতীদের ভিতর নিদেন 

শতকরা ২০্টির চরিত্রদোষ হইর়াছিল। পূর্ব-জান্মীনীতে সাধারণ লোকের বিশ্বাস, 
কোন ১৬ বৎ্লরের অধিক বয়স্ক যুবতীর অক্ষতযোনি নাই । ইহা! 79%9100% 

7/1119 লিখিয়াছেন । তিনি বলেন, ইংল্যাণ্ডের ষ্ট্যাফোর্ডপায়ারে বিবাহের পূর্ববে ছেলে 

হওয়া পেই প্রদেশের রীতির ভিতরই গণ্য। অন্তান্ত অনেক স্থলে এবূপণ হয় তাহাও 

লিখিয়াছেন। তাহার অবশ্তমাবী ফল কি হয় তাহা একবার ভাবুন। আবার 

যদি সেরূপ উপগত ন] হয়েন, তথাপি সে ক্ষেত্রে সেই আকর্ধণকারিণীর ছায়া তাহাদের 
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বয়ে অস্কিত হইয়া থাকে । এই আকর্ষণটা অনেক স্থলে কত গভীর তাহ! বিখ্যাত 
উপন্ভাপিক শরৎ্বাধু বহু পুস্তকেই দেখাইয়াছেন__সেইখানেই মিলিত না হওয়ায় 

যেকি মহাছঃখ, জন্মের মত জীবন কত বিষময় হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়; এবং 
পবে যখন বেশী বয়সে বিবাহ করে, নেক্ষেত্রে তাহাদের কিব্প স্থবিধ! হইবে তাহ। 

খতাইয়! দেখিয়া! তাহারা বিবাহ করে। বিবাহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কলহ 
অবশ্যন্তাবী ; বিশেষতঃ বেশী বয়সে সকলেরই পৃথক্ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে__অরূ 

বয়সের মতন পরের সহিত মিশিয়া যাইবার ক্ষমতা ক্রমেই লোপ পাম্ন। একত্র ঘর 

করিবার পূর্ববে কেহ কাহাকে সম্পূণ রকমে জানিত পারে না__হুতরাং পরস্পরের 
স্বতাবের বা চরিত্রের নানাভাবে অজ্ঞাত বা অপ্রত্যাশিত বূপ-প্রকাশ অবশ্বন্তাবী-_ 

তন্নিমিত্ত কলহ আরও অধিক মাত্রায় হয়। তখন পূর্বের আকর্ধণ-স্থৃতি জাগরিত 
হয__নিজে বা অপরের দ্বারায় প্রতারিত হইয়াছে-_-এইক্প বিশ্বাস সহজেই আসে 

_স্থতরাং সামান্য কলহও ভীষণ ভাব ধারণ করে,_বিবাহ স্থখময় ও শান্তিময় 
হয় না। এইজন্য দেখ] যায় যে, সকল ব্যক্কিতান্ত্রিক সমাজেই বিবাহ-বিচ্ছেদ মোকদ্দমা 
উত্তরোত্তর বাঁড়িতেছে।. 

এক ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে বিবাহ সুখময় ও শান্তিময় না হইবার আরও একটি 
বিশেষ কারণ অছে। সেখানে দুইজনেই পরম্পরেয় সঙ্গে বহুক্ষণ কাটাইতে বাধ্য হয়। 

যেমন ভাল জিনিষ যাহা আমরা খাইতে বড় ভালবাসি, তাহা প্রত্যেক দিনই বহু 

পরিমাণে খাইলে অল্প দিনেই তাহাতে বিতৃঞ্ক! আনে, সেইরূপ স্বামী-্ত্রীতে প্রত্যেক 

দিনই দিবারাত্রির বু অংশ পরম্পরের সঙ্গে কাটাইতে হইলে অল্প দিনেই উহা 
বিতৃষ্ণাকর হইয়া পড়ে। এমন কি বিবাহের পরেই উহার! যে মধুযামিনী যাপন 
(11970900000) ) করেন তাহারই ভিতরে অনেক বিচ্ছেদ হইয়। যায়। যৌথ 

পরিবারে থাকিলে সেইরূপ পয়ম্পরের সঙ্গে অধিক কাল কাটাইতে আমর! বাধ্য 

হই না, স্থবিধাও পাই না তন্নিমিত্ত আমাদের ভিতর আকর্ষণটা বহুকাল স্থায়ী 

হইতে পায়-_আমাদের বিবাহিত জীবনের স্থথ ও শাস্তি তজ্জন্ত কত ঝণী, তাহা 
আমাদের তরুণ-তরুণীরা বুঝেন না। এই নিমিত্তই স্বামী-ত্রীতে বু রকমের মততেদ 
থাকা সত্বেও, আমর] বেশ সুথে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাইয়! দিতে পারি, যাহ! কেবল 
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্্ী-পুত্রাদি লইয়! আাহিদা থাকিলে বিশেষতঃ পুত্র-কন্তাদি নিকটে ন1 থাকিলে 

সচরাচর সম্ভব হয় না। 

এই সকল নান! কারণে দেখা! যায় যে, পাশ্চাত্ত্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ মোকদ্দম! 

সর্বত্রই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিক। যুক্তরাষ্ট্রে অনেক স্থলে প্রতি বৎসর যত 

বিবাহ হয়, তাহার অর্থেকের অধিক বিচ্ছেদ হইত্েছে। মনে বাঁথিতে হইবে যে, 

অনেকে প্রকাশ্ত কেলেঙ্কীরীর ভয়ে, কোথাও বিবাহ-বিচ্ছেদ মোৌকদদমার অর্থব্যয়ের 

জন্ত, কোথাও বা অপত্যদের মুখ চাহিয়া শাস্তিহীন গৃছেই বাস করেন বা কার্যত: 

পৃথক থাকেন-_বিচ্ছেদ মৌকদ্দমা হয় না; সুতরাং যত মোকদ্দম] হয় তাহা অপেক্ষা 

বহুগুণ অধিক বিবাহ দুইজনের পক্ষেই ছুঃখদায়ক হয় ? স্থৃতরাং নিজেরা পছন্দ করিয়া 

বেশী বয়সে বিবাহ করিলে দেখা যাইতেছে যে, ফলত: সেরূপ বিবাহ স্থখকর হয় না। 

ন্ীলোকের। নিজের আকাজ্কিত স্থানে বিবাহিত হইতে না পাইলে বহুকাল একা 

থাঁকিবার কষ্ট হা করিতে না পারায় অনেক স্থলেই আর্থিক বা অন্ত কোন সুবিধার 

দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিবাহিত হইতে বাধ্য হন। এইজন্ত মহাত্মা টলইটয় তাহার 

776%66% 99046 নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, পূর্ববকালে দাস-দাসীর! 

যেমন বাঁজাবে বিক্রীত হইত, এখন পাশ্চান্ত্ে স্ত্রীলোকেরা সেইব্ধপ বিক্রীত হয়েন। 

আমাদের তরুণ-তরুণীরা ভাবেন, পরস্পরকে দেখিয়! জানিয়! ধিবাহ করিলে বিবাহটা 

বড় স্থখকর হয়, কিন্ত ফলত: যে তাহার ঠিক বিপরীত হয়, সেই অভিজ্ঞতা লা 

করিবার তীহাঁদের সময় ও সুবিধা নাই। অধিক বিবাহ-বিচ্ছেদ দেখিয়া অনেকে 

হয়ত বলিবেন দুইজনে চুলোচুলি করায় অপেক্ষা ফারখৎ হওয়া ভাল। তাহাদিগকে 

এই বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রীর অপত্যদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলি_তাহারা 

মাতাঁপিতার ভিতর একজনকে হারাঁইবেই ; একজনের পক্ষে অপত্য প্রতিপালন 

করিতে কিরূপ বিপাগ্রস্ত হইতে হয়”বিশেষতঃ যাহারা গরীব_ আমাদের 

শতকরা ৯০, ৯৫ জন গরীব-_এবং অপত্যদের কিরূপ দুর্দশা হয়, তাহা সহজেই 

অন্নমেয়। সুতরাং এইন্ধপ বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া! সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর | মাতা- 

পিতার! পুনরায় বিবাহ করিলে শিশুদের দুর্দশা আরও বাড়িয়! যায়। 

কী গা ০ ক রা 
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সমাজে আ-লমন্থা। 

আমরা দেখিলাম, ব্যক্তিতান্ত্রিক সকল সমাঁজেই অনেক যুবতী স্্রীলোককেই প্রথমতঃ 
বহুকালই অবিবাহিত থাকিতে হয়। তাহাদের সংখ্যা শতকরা ২৫ হইতে ৪০টি । 

আমাদের ভিতর ব্রান্ষ-সম্প্রদায়ে ইতিমধ্যে ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক! ১০০৭ 

নাকের ভিতর ২০০টি অবিবাহিত (96৫ 05988 73619078 ০/ 1997)70) 13214 

৫ 07886 1911 9. 981)। ধাহার। আমাদের বিধবাঁদের ছুর্দিশা দেখিয়া আমাদের 
শমাজকে শ্ত্রীলোকিগের নির্যাতনকারী বলেন তাহাদিগকে পাশ্চাত্তের এই সকল 
ব্যবস্থা-_অবিবাহিতার্দের অবস্থার কথাটা! ভাবিত্তে অনুরোধ করি। তাহারা! কি 
যৌবনারত্ত হইতেই দেই বৈধব্যদশা ভোগ করিতেছেন না? যৌবনে প্রকৃতি কি 
ঠাহার্দিগকে যৌনমিলনের জন্য ব্যগ্র করিয়া তোলে না? সেই সময়ে তাহাদের 
মনোমত যুবকদের প্রতি কি তাহার! ধাবিত হন না? সেই সময়ে তাহাদের মনোমত 
ঢানে মিলিত হওয়ার স্থখের স্বপ্ন কি তাহার! দেখেন নাই? তাহাদের অধিকাংশকেই 

ক বার বাঁর বিফলমনোরথ হওয়া ব1 ভগ্রাশায়__অথব প্রত্যাখ্যানের গুরুভার হৃদয়ের 

মন্তস্তলে গোপন করিয়া থাকিতে হয় না? অনেকের কি তন্নিমিত্ত জীবন বিষময় হয় 
11 এই সকল অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদদিগকে বিধবাদেরই মতন কাম-উপভোগ ও 

যৌন-প্রেম হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয় ; অথচ বিধবাদের মতন সংযম ও ত্যাগশিক্ষার 
মভাবে ত্বাহাঁদিগকে প্রকৃতি প্রতিদিন পুরুষদিগের সংমিশ্রণে প্রধাবিত কবিতেছে । 
তুদ্দিকে থিয়েটারে, চলচ্চিত্রে, নাটকে, নভেলে, যৌন-প্রেমের উন্মত্ত উপভোগের চিন্ঞ 

টাহার্দের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিতেছে, অথচ দিনের পর দিন, মাসেণ পর মাল, 

বসরের পর বৎ্মর, মনের মানুষ পাইবার আশায় আশায় ক্রমে তগ্রাশায়_শেষে 

নিরাশায় যৌবন কাটিয়া যাইতেছে--অনেকের প্রোটকালও কাটিরা যাইতেছে__ 
জীবনও কাটিয়া যাইতেছে__ইহা কি গ্রীক পুরাণোক্ত 11%701%155-এর নিধ্যাতন নয় ? 

এইরূপে কিছুদিন কাটাইয়া সংসারের নীচতায়, শঠতায়, অবিশ্বাস্ততায়, অনভিজ্ঞ 

তরুণীদের কতকাংশ কখনও বা বূপে বিমোহিত হইয়া--কখনও বা নিজের উদ্দাম 

নার্স গুণে আকৃই হুইয়! নায়কদিগের খ্বারাগ্র প্রতারিত হইতেছেন এবং কতক বা 

[াত্বহত্যা, কতক বা জারজ সন্তান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেশ। কতক ব! 

হাদের মমতা ত্যাগ করিতে ন1 পারিয়। অবশেষে বারবনিত! হইতে বাধ্য হইতেছেন 
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ভারতের নারী 

এবং যৌন-রোগাক্রাস্ত হইয়! সমাজে যৌনরোগের বিস্তার করিতেছেন। কতকাংত 
বা মনের মত মানুষ পাইবার আশায় দিনের পর দ্িন, মাসের পর মাস, বৎসরের প. 
বৎসর কাটিয়! যায়-_ত্রমে যৌবন কাঁটিয়] যায় দেখিয়া! অবশেষে অর্থের বাঁ অন্য কো; 
প্রলোভনে বা অন্তবিধ কারণে অমন:পৃত ও চরিত্রহীন পাণিপ্রার্থীদের হস্তে আত্মসমর্প, 
করিতে বাধ্য হুইয়া হৃদয়ের অস্তস্তলে নিজেদের ছুঃখভার গোপন করিয়া অশাস্তিম 
জীবন যাপন করিতেছেন, অথবা অসহনীয় হইলে-_বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতের আশ্র 
লইতেছেন। কতকাঁংশ বা আশায় আশায় বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া ক্র 
ভগ্নাশায়-_ শেষে নিরাঁশায়-_খিট খিটে মেজাজে, তাঁলবাসাঁবজ্জিত জীবনে শু হৃদ 
আজীবন কুমারী অবস্থায় বৃদ্ধবয়সে নির্জন কারাবাস ভোগ করিয়া জীবনলীল! শে 

করিতেছেন। পাঠকবর্গ এই চিত্র বিকৃতমস্তিফের কল্পনা মনে করিবেন না_অনেব 
সহৃদয় পাশ্চাত্ত্য চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ফরাসী পণ্তিতমগ্ডলী 
সভ]1 (016100915 01 009 117:900]) 408091795) ইউজিন ত্রিও লিখিত 71097006 

0968, 71726 79%9/6978 ০7 14. 77%%%£ পড়িলে তাহা বুঝিবেন । এইক 

পাশ্চাত্তযে বহু স্ত্রীলোক তাহাদের দুই অভাবে- মাতৃত্বের স্থখ এবং ভালবাস! পাওয়া ' 
ভালবাসিতে পাওয়া-ব্হুকাঁল বা চিরকাল এই দুইয়ের অপৃরণে নির্যাতিত হয় 
তাহাদের ন্নায়ুমগ্ডুলী বিকৃত হয়-_-তন্নিমিত্ত তাহারা আমোদ,উত্তেজনণ ও বিলাসপ্রবণ হয় 
আমর1 তাহাদের আমোদ ও বিলাসপ্রিয়তা দেখিয়া তাহাদিগকে স্থথী মনে করি 

কিন্ত তাহা যে বারবনিতাঁদের আমোদ ও বিলাসপ্রিয়তার মতন হৃদয়ের হাহাকার চা 

দেওয়ার চেষ্টা, তাহা দেখি না। এই অবিবাহিতা-বহুল, প্রেমহীনবিবাহিতা-ব 
পাশ্চান্তেই কেবল মাতৃত্বে বিতৃষ্ণ ও পুরুষবিদ্বেষী স্ত্রীজাতি দেখা যায়। পৃথিবী 

ইতিহাসে জীবজগতে আর কোথীও তে। এবপ মীতৃত্বে বিতৃষ্ণ, পুরুষবিদ্বেষী ্্রীজাি 
দেখা যায় না। ইহ] যে কত ভীষণ, কত বহুদীর্ঘকালব্যাপী নিধ্যাতনের ফলে সম্ভ 

হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি না। যেখানে যৌবনকালেও পুরুষেরা আর্থি, 
অস্বচ্ছলতার ভয়ে স্ত্রীলোকদের প্রথম যৌবনের উচছুসিত হৃদয়াবেগ তুচ্ছ করে : 
তাহাদের তৎকালম্থলভ সর্বত্যাগী ভালবাস! উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায় সেথা; 

পুরুষের! শ্রীলোকদিগের রূপ ও বাহগুণ-সম্ভোগপ্রাণী__যেখানে স্ত্রীজাতি যৌনরোগগ্র 
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বর্তমান যুগে ভারত-নারীর কর্তব্য 

_সেখানে স্ত্রীজাতির প্রকৃতিগত মাতৃত্বের আকাঁঙ্ষা ও ভালবাসা-প্রৰণতা, যাহা 

তাহাদিগের জীবন সরস রাখিবার মুল উৎস বহুকাল আশ্রয়ীভাবে শুকাইয় যায়, 
সেখানে যে প্রকৃতির প্রতিশোধ বহু স্ত্রীলোকই বিবাহে ও মাতৃত্বে বিতৃষ্ণ ও পুরুষবিদ্বেষী 

হইবে অথবা অর্থদাঁস পুরুষদ্দিগকে তাহাদের বিলাঁসসম্ভার যোগাইবাঁব ও কাম- 

উপভোগের সহায়মান্র বিবেচনা করিবে ও পুরুষেরা অপারগ হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ 
করিয়া অন্য কাহাকে আশ্রয় করিবে, তাহ] আর আশ্চর্য কি? পাশ্চাত্য শ্ীলোকদের 

প্রতি ব্যবহার-_তাহারিগের মুখ্য অভাব মাতৃত্ব ও ভালবাস! হইতে বহুকাল বা চিরকাল 

বঞ্চিত করিয়। পুরুষদিগের সহিত বিষম প্রতিযোগিতায় কশ্ম করিতে অধিকার দেওয়া! 

_আর আহার ও পানীয় না দিয়া তাহাদিগকে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করিয়া রাখার 
কোন প্রভেদ আছে কি ন] তাহা পাঠিকাঁবর্গ বিবেচনা! ককন। পাশ্চাত্ত্ের কি অপার 
মহিমা । যেমন তাহাদিগের বাহিক চাকচিক্যময় ভেজাল মাল এদেশে প্রচলন হইয়াছে 
ও তাহাতে আমাদের দেশীয় শিল্পের ধ্বংস ও আর্থিক সর্বনাশ হইয়াছে, তেমনই 

তাহাদের সমাজ সম্বন্ধে আপাত-মনোহর অসার মতবাদে আমাদের সমাজ-সংহতি 

ধ্বংস হইতেছে ও তাহাতে পারিবারিক স্থখ-শাস্তি নষ্ট হইতেছে ও আমাদের জীবন 

্্তিহীন, প্রেমহীন, দুর্ব্বিষহ হইতেছে। 

৮। বর্তমান যুগে ভারত-নারীর কর্তব্য 
এই যে বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল বারংবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও দেখা দিতেছে, এর 

প্রয়োজনবোধ কোন একজনও হিন্দুনীরীর মনে উদ্দিত হইতে পারে? সে অপরাধের 

গ্রধীন অংশ যাহ], তোমাদের সে কথ! তে! পূর্বেই বলিয়াছি, আবারও যদি-_এর 
বাকী অংশও তোমাদের যে নয় তাও বলিতে পারি না। ছেলের শরীরের সব খবর 

মার জান। থাক! সঙ্গত ও সম্ভবও বটে। বিবাহের অনুপযোগী ছূর্বল, অক্ষম, রুগ্ন 
ছেলের বিবাহে যাহাঁতে বিতৃঞ্ণ জন্মে মার সেই চেষ্টাই প্রাণপণে কর! উচিত। দৈবাৎ 

পুত্রের স্ত্রী-বিয়োগ হইলে তাহাকে পুনব্বিবাহে প্ররোচিত কর! তীর কর্তব্য নয়। ছেলে 
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তাঁর অসম্মতিতে উক্ত কাধ্য করিলে, সক্ষম হইলে এঁ বিবাহের বধুকে গ্রহণ না করা 
এ সকল ক্ষমতা মায়েদের থাকে ; তারা তার অপব্যবহার করেন বলিয়াই বিশ্বের 

দরবারে তাদের সম্তানগণ আজ মাথা নীচু করিতে বাধ্য হইতেছে এবং প্রতিফলিতরূপে 
তাহ! তাদের জন্য প্রস্থত হইতেছে, সকল সমাজের পক্ষেই, বিশেষ করিয়া এই 

অভাগা ভারতবাসীদ্ের পক্ষে তাহা কালকুটন্বরূপই প্রাণান্তকর হইলে, তাহাতে 

কোনই সংশয় নাই। 

যিনি যতই যাই বলুন, আর যত বড় আর্টিষ্টই হউন-_যত স্ুত্্সতম আর্টের মধ্য দিয়া 
যত রকমের রং চং লাগাইয়াই অঙ্কিত করুন, নারীর সতীত্বের খর্বতাকে কোন কিছুরই 

খাতিরে আপনা! ক্ষমীর চক্ষে দেখিতে পারেন না। ভারত-নারীর বৈশিষ্ট্য এখানেই 

এবং তাদের অধিকাংশের জন্য এটুকুই বাকী থাকে ; ভগবানের নিকট একজন 

স্বজাতিবসল ভাঁরত-নারীর এই একাস্তিকপূর্ণ কামনা বলিয়া! জানিবেন। এর চেয়ে 

বড় ধন তাঁর পক্ষে জগতে আর কিছুই নাই এবং থাঁকিলেও সে তার কাম্য নয় ; পাপ- 

পুরুষের পাঁপদূহি নারীর সতীত্বের প্রতি আবহমানকাল ধরিয়া পতিত হইয়া 

আদিতেছে। পৌবাঁণিক রাবণ, জয়রথ, কীচক আজিও সশরীরে বর্থমীন বহিযাছে। 

ব্যষ্টিভাবে যাহা ছিল, কলির পক্ষে যেমন চতুগুণের ব্যবস্থা, সেই হিসাবে সমষ্টিভাবেই 
তাহা সমাজগত করার ব্যবস্থা চলিতেছে, এইমাত্র প্রভেদ ; যুগে যুগে পাপ-পুণ্যের ছন্দ 

বা দেবাস্থুরের সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে, ইহা আজ নৃতন নয়। কোন যুগেই ভারত- 
সতী দৃষ্টের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেন নাই, আজিও তিনি পরাভব মানিবেন না এ ভরসা 
আমার আছে। এর জন্ত আত্ম-শক্তিব সমাবেশে ভারত-নারীকে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে 
দুঢসংকল্প হইতে হইবে। প্ররোচনায়, প্রলোভনে, প্রতারণীয় ভুবিয়া মুগ্ধ হইলে চলিবে 

না। কি বড় কি ছোট কোন্ পথ শ্রেয়:__ কোন্ মার্গ শ্রেয়: তাহা নচিকেতার 
মতই স্থিরমস্তিফ্কে বিচার করিলেই নিজের পথ নিজেই দেখিতে পাইবেন-_উচ্চৃঙ্খল 
স্বভাবের দু'চারজন মেয়ে-পুরুষের জন্য যেটুকু প্রয়োজন ঘটিয়াছে, তাহারই জন্য 

সমাজগতভাবে কোটা কোটা নর-নারীর মধ্যে কোন প্রথাকে প্রচলিত করিবার জন্ত 

জবরদন্তি চালানে! কতখানি সঙ্গত ? 
ন্ রা রা ক গা 
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হিন্দু পরলোকবিশ্বানী জাতি; হিন্দুধশ্ম জন্মজন্াস্তরে অবস্থান করিয়! তাহাদের 
কর্শফলে দৃঢবিশ্বাপী করিয়াছিল। জীবনের সমস্ত স্থখছুঃখকেই তাহারা জন্মাজ্জিত 
কর্্মফলসভূত বাঁলয়া ধরিয়া লইয়া আগামী জন্মে যাহাতে আর দূর্ধিবপাঁক না ঘটে, 
তছদ্ধেশ্রে ধর্শাচরণে সচেষ্ট থাকাঁতেই জীবনের আদর্শ করিয়াছিল। সংসারের নশ্বর 
স্থখভোগ যেন তেন প্রকাঁরেণ' করিতে পাওয়াকেই তারা জীবনের সার্থকতা বোধ 
করিত ন1; বিবাহিত জীবনকে চিরপুপ্পবাসর মনে করিয়া, নব নব পুষ্পবাসরের জন্ত 
লালাপ্রিত হয় নাই। রাজরাণী যেমন অপধ্যাপ্তবোধে তার স্থুখসম্পদ ফেলিয়া দেয় না, 
নিঞ্জেরই কশ্মাজ্জিত ফল মনে করে, কাঙ্গালিনীও তাহাই করিয়৷ থাকে। স্থুপুরুষ- 
সুশীল এইবর্ধ্যবানের স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি স্বতঃই অন্থরক্ত হয়, এ দেশের মেয়ের! ইহার 

বিপরীতেও তাদের চেয়ে পতিপ্রাণতায় কম হইত না । মনোবৃত্তিবূ্প পরম শাস্তি লাভ 

করিয়। তাঁর] ছুঃখজদী হইয়াছিলেন। এ সাঁধনা সহজ সাধনা নহে। সংসার যখন 
স্খদুঃখ লইয়াই পরিচালিত-_নিছক স্থখের আশায় মৃগতৃষ্ণিকার পিছনে বৃথা ঘুরিয়া 
হতাশ হওয়ায় লাভ খুব বেশী নয়, শান্তিহীনতা লাভটাই প্রায়শঃ ঘটিপা থাকে । 

আদর্শই নাঁমিয়া পড়ে আনন্দটাই অধিকাংশ স্থলে মেলে না। আমি পূর্বের বহুবার 
বলিঘ্াছি, এখনও বলি, যুরোপের সমাজ ভারতবায় হিন্দুমমাজের তুলনায় শিশু__ 
শিশুত্ব যদি নাও মানিলাঁম, কৈশোর বা নবযৌবন বলিয়া মানিতেই হইবে; তাহা হইলে 
বলিতে হয়, সুরোপীয় সমাজ-শিশুর সবেমান্ত্র এই শৈশব অতিক্রান্ত হইয়া নবোত্তিন্ন 
যৌবনকাঁল দেখ! দিয়াছে ; দৃপ্ত যৌবনের সহজ চপলতা ও উদ্দীপ্ত বাসনাময় আবেগে 
এখনও তার সমস্ত শরীর-মন উদ্দাম হইয়া আছে। কুলবিপ্রবী ভরানদী অনবরতই তট 
ভাঙ্গিতেছে। তাঁকে দেখিয়া আজ এই অপক্ষীয্মান প্রৌচসমাজ যদি তাহাকে 
অনুসরণ করিতে যাক, শুধু যে বাঁতুলত! করিয়াই নিবৃত্ত হইবে না, প্রাণে মরিবে। যে 
যৌবনের চঞ্চলতাঁকে বহুদিন পূর্বেই মে পরিহার করিয়! আপিয়াছে, আজ তাহাতে 
পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় তাঁর কোনই সার্থকতা নাই ; বরঞ্চ এই সুদীর্ঘ দিনের কঠোর 
তপন্থায় লব্ধ সমুদয় তপ:ফনটাকেই ছুষ্টা সরম্বতীর দ্বারা অভিভূতবুদ্ধি কুস্তকর্ণের যত 

বার্থ ও নিরর্থক করিয়া! দেঁওয়। হয়। তাছাড়! বৃদ্ধ ইচ্ছ! করিলেই কি আর যুবা হইতে 

পারে? মহা মহা রসায়ন তাকে তাঁর বিগত যৌবন ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হয় নাই। 
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বৃদ্ধ অভিনেতা তরুণের অংশ অভিনয় করিতে গেলে যেমন সে কৃত্রিমতা দর্শকের পক্ষে 
অসহনীয় হইয়া উঠে, এ ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশী ফললাত হয় না। সমাজকে সংস্কার 

করিতে যুগে যুগেই হইয়াছে এবং এখনও হইবে, কিন্তু সংস্কার কর! স্বতন্ত্র, আর তার 

তিত্তিমূল ধরিয়া টান দেওয়া এক নয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজ নারীর সতীত্বের উপর 
ভিত্তি করিয়া প্রতিঠিত। নারীর মাতৃত্বেরও উপরে তীর সতীত্বের মাহাত্ম্য এদেশে 
পরিচিত, জগন্মীতা৷ পার্বতী তীর পূর্বশরীরের সতীরূপে পতি অবমাননায় দেহত্যাগ 
করিয়াছিলেন; আর সেই সতীদেহের উপাদানই এই তাবতের আপদমুদ্রহিমাচল 
পরিপূরিত, তাই এদেশে নারীধশ্মের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। সকল স্থুসভ্য 
সমাজেই সতীত্বের সম্মান আছে, তথাপি এদেশে এ ধর্মই শ্বাসবায়ুর মতই স্বতঃউৎসারিত 

ও অবশ্ঠপালনীয় প্রধান ধর্ম । 

ভারত-নারীর কর্তব্য সম্বন্ধ আমার মতে সেই প্রাণবাধুৰ অবশ্ঠ-গ্রহণীয় সতী- 

ধন্মকে সম্মান ও অত্যাজ্যতাবেই পালন করার দায়িত্ব সমানভাবেই বর্তমান রহিল, 
অধিকন্ত নানাবিধ স্থযোগ পাওয়াতে ভারত-নারীদের তখনকার দিনে স্বামিসঙ্গলাভ ও 

স্বামীর সহায়তা করার আবশ্যকতা ও স্থবিধা ছুই-ই সমানভাবে ঘটিতেছে, উহার 
সার্থকতা! সম্পাদন করা! কর্তব্য, অর্থাৎ কি সাংসারিক বিষয়ে কি বাহিরের কাজে যার 

যতটুকু সামর্থ্য আছে, অথবা চেষ্টা করিলে সামর্থ্য-লাভ হইতে পারে, তিনি তাহাই 

প্রয়োগ করুন। অভাবগ্রস্ত ঘরে সংসারের কাজকর্ম লারিয়া কুটার-শিল্প দ্বার! কিছু 

কিছু অর্থ উপার্জন করা, নিজে লেখাপড়া! শিখিয়! ছেলেমেয়েদের প্রথম শিক্ষার ভার 

হাতে লওয়া, দেশের কাজে স্বামীর অনুগামিনী হওয়া, স্বামীকে সুপথে পরিচালিত 

করিয়া! আপনার জন্য যিনি আত্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তিনি যথার্থ সহধন্মিণী। 

খেলার পুতুলের মত যথাশক্তি সচেষ্ট থাকা_-এ সকলই সহধন্মিণীর কাজ নয়। ইহা 
পরলোকের উন্নতির জন্য । আত্মপমর্পণের অর্থ আর সহধশ্মিণীত্বের অর্থ এক নয়। 

পতির শুতভের জন্য সতী, সেই পতিকেই আবশ্তকস্থলে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া 

তাহারই ধ্যানে জীবনাতিপাঁত করিয়াছেন এ দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে ছু'একটি নয়। অসতী 

যিনি নিজের প্রেমের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যান, তার সঙ্গে এ ত্যাগের তুল্যমূল্য 

হইতেই পারে না, সভীর কর্তব্য কত ন্থদূরপ্রসারী, সতী মায়েরা তাহ! হৃদয়ে বুঝিয়া 
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দেখিবেন। স্বপ্দৃষ্টির সম্মুখে শুধুই প্রতিভাত হইবে; নির্বোধ, সেবাপরায়ণা, 
অত্যাচারিতা, লাঞ্ছিতা বঙ্গবধূ। সতী বলিতে এখন এরা এ-ই বুঝেন-_ভাগ্য। 

বর্তমানের দুইটি প্রধান কর্তবোর সম্বন্ধেই আমার ঘা বক্তব্য ছিল বলিয়াছি। 

সতীত্ব ও মাতৃত্ব_এর চেস্স্ে বড় কর্তব্য যে জগতে আর বড়কি আছে,আমি 
জানি না। একজন বিখাত দেশনায়ক আমায় জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন, “যে নব মেয়ের! 
আমাদের মধ্যে আসিতেছেন, াদের সঙ্গে আমরা কিভাবে চলিব বলুন দেখি ?” 
আমি তাকে উত্তর দিই, “ছেলে যেমন মার সঙ্গে চলে, পেইভাবে। ক্কাদের ডেকে 

বলুন, মা যখন অস্থুর-শক্তি সুবশক্তিকে পপাভব করেছিল, তখন তাদের চর্গতি নাশ 
করতে ছুর্গীবূপে এসেছিল, আজও তেমনি কবে তোমাদের মহাশক্তির সমাবেশ করে 

সন্তানদের সম্মুখে এসে দাড়াও । কার সাধ্য আছে কোন কথা বধলিবার ?” 
মা যদি সতী, সত্য-নিষ্ঠাবতী, উন্নত-চরিত্রশালিনী হন, সন্তানপালনকেই (লালন 

নয়) তার প্রধান কর্ম মনে করিষা সেই ভাবেই আশৈশব তাকে সৎশিক্ষা দেন, 

ংসার হইতে কত না, পাপতাপ দৃরীভূত হইয়! যায়। 

এদেশের শান্ত্ে এবং লোকাচাবে নারীর বিদ্ভাশিক্ষা ও জ্ঞানচচ্চার বাধা ছিল না, 

তাহ! অনেকেই জানেন । ঠিক ইংরাজী বুগের পূর্বে এবং পরের যে যুগ, সে যুগটি 

এদেশের কতকটা অন্ধকার যুগ তা তিন্ন কোন কোন শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে হয়ত 

অনেক রকম কুসংস্কার থাকিতে পারে, প্রধানতঃ হিন্দুর মেয়ের] ( উচ্চ শ্রেণীরই অবশ্ঠ ) 
কোন যুগেই আকাট মূর্খ ছিলেন না, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নাম করিতে হইলে 

পাছ? বাছা নামগুলি লোকে সকল বিভাগেরই নমুনাশ্বরূপ দিয়া থাকেন। এক ধরণের 

মনেকগুলি নাম সংগ্রহ করা কেহই মাঁবশ্যক বোধ করেন না। ইহাতে দেখা যায় 

তি প্রাচীনকাল হইতে বর্ধমান কাল পধ্ন্ত সকল বিভাগেই হিন্দুনারীর শক্তি- 

পামর্যের ও সৎশিক্ষার কোন অভাব ঘটে নাই। যাহাতে জ্ঞানবুদ্ধি প্রসারিত, 

কর্তব্যবোধ পরিমার্জিত, দূরদর্শন ও নীতি-চরির গঠিত, ত্যাগ-দংঘম চারিত্রিক দৃঢ়তা 

নদ্িত হয়, এ শিক্ষার তাদের কোনদিনই অভাব ছিল না| 2শল্, সাহিত্য, আতিথেয়তা 
পা সামাজিকতা যে কিছু শিক্ষার অঙ্গ বা শিক্ষাপাধনাব অব্্যন্তাঁবী ফল সে সকলই 
€চুরতররূপে তাদের ভিতর বর্তমান ছিল । 
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এদেশের মেয়েরা সকল যুগেই, এমন কি, ঘোরতর বিপ্রবময় জাতীয় ছুদ্দিনে 
কুলগৌরব ও আত্মসম্মান বক্ষাপূর্ববক রাঁজ্যশাসন, জমিদারী পরিচাঁলনা, বড় বড় যৌথ 
পরিবারের কর্তৃত্ব_কোন কিছুতেই পশ্চাৎ্পদ হন নাই। অহপ্যাবাঈ, ঝাক্সির বাণী 
খুব বেশী দিনের নয়, অর্ধ-বঙ্গেশ্বণী রাণী ভবানীর দুরপ্রসারী স্ক্ৃষ্টি যে অনেকাঁনেক 

কুটরাজনীতিবেত্তার অপেক্ষাও অনেক বেশী ছিল, তাহা বাংলার ইতিহাস ধীরা 
জানেন তদের অজ্ঞাত নয়। বর্তমান এই যুগটিকে যদি অন্য তাঁমসযুগ বলা যায়, খুব 

বেণী অস্থ্যক্তি করা হয় না। মনের মধ্যে আমাদের বড় বড় আদর্শ খাড়া হইয়! 

উঠিতেছে বটে, কিন্ত আসলে আমরা নীচের দিকেই নাঁমিয়া চলিয়াছি। ভারতের 

শিক্ষা, সাধন প্রবৃত্তিমূলক নয়, আমরা তার সেই মন্মকথ| বিস্বাত হইতে বসিয়াঁছি 

ব্পিয়াই যত কিছু অনর্থ ডাকিয়া আনিতেছি। যাত্রাগান এবং কথকতার ছারায় 
সার্বজনীন লোৌকশিক্ষা শুধু প্রাথমিক অক্ষর-পরিচয়ই নহে, নীতিধর্্ম পুরাঁণাঁদির প্রচারে 
এদেশের অতি নিয়ন্তরের মধ্যেও যেমন উচ্চাঙ্গের নীতিশিক্ষ! প্রবন্তিত হইয়াছিল, এমন 
আর কোৌঁথাঁও হয় নাই। পল্লীজীবনের সঙ্গে সঙ্গে সে সমূদয়ই আজ ইন্দ্রজীলবৎ অদৃষ্ঠ 

হইয়াছে এবং তাঁর স্থানে পড়িয়া আছে সমাজবন্ধনের বাহিরে সহরের ঠাণাঠাসির 

দায়িত্হীন শিক্ষাসম্পদশৃন্ত অসার জীবনযাত্রা । 
আমাদের আবার মেই ভারতীয় সাধনার পথে মুখ ফিরাইতে হইবে । ছেলে- 

মেয়েদের প্রতি কর্তব্য ত করিবেনই, প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদের যাহাতে এভাবে 
নীতি ও ধশ্ম শিক্ষা হয়, তার উপরেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আপনাদের সমিতিতে 

এইরূপ বহুতর নারীসমিতি সংগঠিত করিয়া! সম্মিলিতভাবে এই সকল অবশ্করণীম 
বিষয়ে আলোচনা এবং ইহার মধ্যে স্ৃচিন্তিত প্রবন্ধপাঠ অত্যাবশ্যক | ছেলেমেয়ে 

দ্ুজনকেই সমান শিক্ষাদান করিতে যেন দ্বিধা করিবেন না। অবশ্য শিক্ষার বিষয় 

বিভিন্ন থাকুক, কিন্ত মেয়েদের যে কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে ছেলেদেরও সঙ্গে 

সমান অধিকার আছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হুইবে। বিদ্যাশিক্ষায় প্রাচীন 

ভারতের নারীদের ত উচ্চাধিকার ছিলই, মন্ বলিয়াছেন, “কম্তাপ্যেবং পালনীয়া 

শিক্ষনীয়া তিযত্বতঃ? ! উচ্চার্জের জ্ঞানসমাবেশে যে এই সেদিন পধ্যস্ত বঙ্গনারীদের 

অধিকার নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না, তাহার প্রমাণের জন্য মিলাইয়া দেখুন দেখি আপনার 
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শৈশবে দৃষ্টা বা যৌবনে পরিচিতা, অথবা আজিও বর্তমান পিতামহীর সহিত আপনার 
পৌত্রীটিকে। ছু*চারটি সেমিজ, পেটিকোট, ব্লাউজ ও জুতা-মোজা পরিয়া, একতাড়া 
বইখাতার বোঝ! বহিয়া৷ সে কি তার চেয়ে উন্নতহদয়া, উদারচিত্তবৃত্তিশালিনী ও 
ত্যাগপূৃত-চরিত্রসম্পন্ন হইতে পারিয়াছে? স্কুলের শিক্ষা ছেলেমেয়েকে দিতে হইবে 
দিন, কিন্তু আসল শিক্ষাই গৃহশিক্ষা। | গৃহশিক্ষার প্রধান শিক্ষক ছেলেমেয়েদের মা ; মা 
নিজে শিখিয়া তাঁদের মানুষ হইতে শেখান। তাদের শেখান ব্বদেশকে ভালবাসিতে, 

স্বধন্মকে শ্বাদবাযুর মতই গ্রহণ করিতে, স্বজাঁতিকে দেহের শোণিতবিন্দুব মতই প্রিয় 

ভাবিতে। তাদের শেখান-_-ত্যাগের ধর্ম, মংযমের ধশ্মই বীরের ধন্ম-_মহতের 

ধ্ম__ধান্সিকের ধর্ম । 
অসংযম, উচ্ছুঙ্খলতা বা ভোগস্পুহাই জগতের প্রার্থিত বন্ধ নয়, ত্যাগের বস্ত। 

সদাচার-পাঁলন, ন্বধন্মের পবা, শাস্ত্রার্থবোধের ইচ্ছা ও চেষ্টা-এ সকল প্রবৃত্তিও 

তাঁদের মনের ভিতর জাগ্রত কর! মায়ের কর্তব্য। অর্থাৎ হিন্দু মাকে তাঁর সন্তানের 
ইহ-পরলোকের মঙ্গলবিধায়িনী হইতে হইবে। শুধু সাংসারিকতার প্রতিই দৃষ্টি 
নিবন্ধ বাখিলে মাতৃকর্তব্য সম্যক্রূপে প্রতিপালিত হইবে না। এইভাবে যদি 

গৃহশিক্ষারূপ বাঁধনকষণ প্রাপ্তি ঘটে, তবে পশ্চিমতটের ঢেউ যত বড় প্রবল হোক, 
পূর্বতটের ক্ষয় তত সাংঘাতিক হইতে পারে না। 

মায়ের! আমাদের মধ্যে ধারা শাশুড়ী আছেন নিজ নিজ পুত্রবধূুকে কন্যাস্থানীয়া 

করিয়া লইতে তাঁকেও যথাসাধ্য বিগ্যাশিক্ষা দিন, নৈতিক শিক্ষায় পূর্ণ দৃষ্টি বাখুন। 

ন্েহ দিয়া যত্ব দিয়া কুশিক্ষা থাকিলে তাহা শুধরাইয়া লউন। বধু বলিয়া দে একটি 

্বতস্থ জীব নয়, বরঞ্চ সে একটি জীব-জননী ; এ গৃহলক্ষমী কল্যাণীর দ্বারায় একটি নৃতন 
দগতের স্থষ্টি হইবে, এই মন্ত বড় কথাটিকে এক মুহূর্ত ভূলিলে চলিবে না। ভুলিলে 
চলিবে না কার? আপনার নিজের । আপনার শ্বশুরের ভাবী বংশ, তাদের স্বর্গ না 
নরকবাঁস নির্ভর করিয়া আছে, এ বধুরূপিণী প্রাণীটির শিক্ষারদীক্ষার উপরে “আকরে 
পদ্ম রাগাঁণাং জন্ম কাচমণেঃ কুত' । আকর যদি ভাল হয়, পন্মরাগমণিরই উদ্ভব হইয়া 

থাকে। কাঁচ কোথা হইতে আসিবে? মা-বাপের পরিচয় সন্তানের মধ্য দিয়াই 

প্রধানতঃ পাওয়া যায়, ইহাই স্বাভাবিক । মহাত্মা ভৃদেব লিখিয়াছেন, “ইহৈব নরকঃ 
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স্বর্গ” এই কথাটি খুব ঠিক, আমাদের উত্তর-পুরুষই আমাদের ন্বর্গ ও নরক। যিনি 
যেমন সন্তান উৎপাদন করেন, জগতে তার যশ বা অপযশ সেই অনুযায়ীই থাকিয়া যায় 

অতএব কেবলমাত্র আজিকার দিনের বধুধর্শই তার প্রধান ধর্ম হইতে পারে না। 
তিনিই ধান্মসিকা, নীতিজ্ঞানশালিনী, বিদ্যাবতী, গৃহকর্শাদিতে স্থ্দক্ষা এবং শরীর ও 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের দ্বারা সংক্রামক বোগাঁদি হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থা, 

এমনই গুণবতী হইলে তবেই আপনাদের পুন্নীম নরকত্ীণের জন্য পুত্ররূপী ভগবানকে 
গৃহে আনিবার যোগ্যতালাভে সমর্থা হইবেন, এই বুঝিয়া তাঁকে মেই মতই গঠিত 
করিয়া নিন। আজ অন্য ঘরের জন্য তেমনিভাবে তৈরী করে তুলুন আপনার ঘরের 

মেয়েগুলিকে । ভারত-নাবীর বর্তমানে এর চাইতে বড় কর্তব্য আর কিছু আছে কিনা 

আমি জানি না। যদিথাকে, ধারা সে পথের যাত্রী তাদের ডেকে আপনারা যদি 
আপনাদের মন লাগে শুনে নেবেন । তবে একটি কথা আমি বিশেষ জোর দিয়েই 

বলবো, যিনি যতই বলুন সতীর একনিষ্ঠ প্রেম এবং তাঁরই যে স্থমহৎ্ আদর্শ__এক 
চাইতে বড় ও কল্যাণকর কোন কিছুই সংসারে বর্তমান থাকিতে পারে না। বিবাহের 

উদ্দেশ্টটা কেবলমাত্র দেহস্থুখের জন্য নয়, তাহলে পথিবী হইতে এতদিন বিবাহ 

সংস্কারটা উঠিয়া যাইত এবং আজকালকার দিনে ধাঁরা কল্পনার রাজ্যে খুব জমকাঁলো 
আসন পাতিয়া বসিতে অধিকাঁর পাঁইয়াছে, সংসারের সমুদয় আসনগুলির অধিকার 

তাদের হাতে আসিয়া পড়িত। বিবাহে পতিপত্বীর একাত্মতার অঙ্গীকার, পুরুষদের 

দিক দিয়া কতক স্থলে ভঙ্গ হয় বলিয়াই যে তার প্রতিশোধে নিজ নিজ নাসিক! কর্তন 
করিতে হইবে, তাঁর প্রয়োজন নাই। যাঁরা সতীধন্মের অসারত্ব প্রতিপারদন করিতে 
চেষ্টা করে, তাদের কথা কানে শুনিলে গাঁয়ে জালা ধরিতে পারে বটে, তবে কান না 

দিলেও চলে, এতই ওট! অবান্তর কথা । যেদিন সংসার হইতে নারীর সতীত্ব বিলুগ 

হইবে, সেদিন জানিবেন পৃথিবীরও ধ্বংসকাল সমুপস্থিত। মালষ সেদিন পশুবে 

পশ্চাদদাবর্তন করিতেছে জানা যাইবে । তবে মে ভন করবার প্রয়োজন নাই, কোন 

দিনও তেমনি দুর্দিন আদিবে না। 
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সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হইলে অতীত আলোচনা অপরিহার্ধ। অধুনা আমাদের 
শিক্ষিত মহিলাগণ একটি রব তুলিয়াছেন__-“অতীত যুগে নারী পুরুষের সহিত 
সমানাধিকার প্রাপ্ত হইতেন ; তাহা হইলে এ-যুগে তাহা সম্ভব হইবে না কেন ?” 

অতীত আলোচনায় আমরা যেন এইটুকু বুঝিতে চেষ্টা করি যে, আঁমাঁদের পূর্ব 
পূর্বব যুগে যে সকল নরনারী ছিলেন, তাহাদের সহিত আকুতিগত ও প্ররুতিগত সাদৃশ্য 

আমাদের কতকটা থাকিতে পারে । আলোচ্য বিষয় তাহা হইলে অনেকটা সহজ 
হইবে। 

বিগত মুগে হিন্ুসমাজ নারীকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করে; যথাঁ-১। পদ্মিনী, 

২। চিত্রাণী, ৩। শঙ্খিনী, ৪। হস্তিনী। ইহা আরুতিগত শ্রেণী। বর্তমান 

যুগে আরুতিগত শ্রেণীবিভাগ প্রায় উপেক্ষিত হইয়াছে, সে স্থানে আঁকারগত তারতম্য 

সত্য হইলেও সর্বসাধারণের আলোচা নহে । নারীর প্রকৃতিগত গুণাগ্তণেই তাহার 

যথার্থ শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। মানবজীবনে নারীর প্রভাব অসাধারণ; ভারতের 

কবিগুরুগণ তাহাদের অন্তর্ভেদী তীক্ষ দৃষ্টি দ্বারা নারীর সর্বববিষক্ নিরীক্ষণ করিয়া 
তাহাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ; যথা--১। ক্ীয়, ২1 পরকীয়া ও 

৩। সামান্তা । 

স্বীয়া তিন প্রকার_-১। মুগ্ধা, ২। মধ্যা ও ৩। প্রগল্ভা। ইহাদের 

মধ্যে মুগ্ধীর তুলনা নাই । মুগ্ধা-নারী পুরুষের প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীলা । হইয়া থাকেন 

মধুরভাঁষিণী, উৎফুল্লহৃদয়া, সংযতমনা এই জাতীয় নারী গৃহে লক্মী-স্বরূপিণী বলিয়া 
আখ্যাত হন। ইহাঁদের দেখিলে স্বয়ং শাস্তি বলিয়া প্রতীত হয়। ইঠাঁরাঁই নাঁরীত্বের 
পূর্ণ প্রতীক । 

অধ্যা-চরিত্রর অনেকটা পুরুষভাঁবাপন্ন । ইহারা অল্প ক্রোধনীলা, অস্থির, বান্ধবী- 
সংসর্গ-কামিনী, কলহ-প্রিয়া এবং বাঁচাল। এই জাতীয্ স্ত্রীলোক পৌরুষশালী পুরুষকে 
স্বণ]! করেন। বরং নারী-ভাবাপন্ন পুরুষদের প্রতি প্রসন্ন৷ হইয়া থাঁকেন। মুগ্ধার 

চরিত্র ঠিক বিপরীত। তীহারা তেজন্বী পুরুষকে সমধিক পছন্দ করেন। আত্ম- 
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নির্ভরশীল এবং উদ্যোগী পুরুষ, নারীমাত্রেরই কাম্য, কিন্ত অনাবশ্যক উগ্রভাবশালিণী 
স্বাধীনমতাবলদ্ষিনী নারী পুরুষ মাত্রেরই কাম্য নহে। তেজস্বী পুরুষ মুগ্ধীর 

অত্যন্ত অনুরাগী হয় এবং অধিকসংখ্যক পুরুষই শান্তস্বভাবা নারীর অনুরাগী 
হয়। 

প্রগল্ভা৷ প্রায় পুরুষের বশ্ঠতা স্বীকার করে না। ইহারা কঠিন-হ্বদয়া, কর্কশ- 
ভাঁষিণী, বহুভাষিণী এবং পুরুষের প্রতিকূলচারিণী ; ইহাদের কল্যাণে সমীজকে অনেক 
ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। মধ্যা প্রগল্ভা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া (ধীর, 
অধীরা, ধীরাধীর1) আধুনিকাঁর ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন; সে যুগেও প্রগতি- 
কামীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না।.....-.** 

অতঃপর পরকীয়া । রসস্থটিতে স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়ার প্রাধান্য অনেক অধিক, 

যদিও সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজ-রক্ষাকল্পে স্বকীয়ার আসন সর্বশ্রেষ্ঠ । পরকীয়া ছুই 

প্রকার--১। পরোটা ও ২। কন্যকা। ইহাদের আবার তিন প্রকারভেদ আছে-__ 

১। গুপ্তা, ২। বিদগ্ধা ও ৩। লক্ষিতা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 

মতে পরকীয়া ছুই প্রকার-_-১। প্রখ্যাতা ও ২। প্রচ্ছন্ন । হিন্দুশীস্ত্রে বিধবাকে 

এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত করেন নাই । কারণ, বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন, “যেমন অবিবাহিত 
কন্তা ভাষ্যা হইতে পারে, সেই মত পুনভুভার্ধ্যা হইতে পারে। পুনভু ছুই প্রকার-_ 

১। অক্ষতযোনি ও ২। ক্ষতযোনি। অক্ষতযোনি পুনভু সংস্ারার্থ বলিয়া কন্যকার 
মধ্যে অস্তভূক্তা।” টাকাকার বশিষ্টম্থতির উল্লেখ করিয়াছেন যে, অপূর্ববা বা পৌনর্ভবা 
রী সপ্তবিধ_বাগদত্তা, মনোদত্তা, কুতকৌতুক-মঙ্গলা (মাক্গল্য দ্রব্যাদি দ্বারা আদান- 
প্রদান-নিষ্পাদিতা), উদকম্প্িতা, পাঁণিগৃহীতিকা এবং অগ্নিপরিগতা! ও পুনভু প্রভবা ; 
ইহার মধ্যে পূর্ধ্োন্ দুইটা অক্ষতযোনি ও শেষোক্ত কয়টা ক্ষতযোনি পুনর্ভু। কামী 
পুরুষের পক্ষে আত্মদানেচ্ছু বিধবা পুনভূবিবাহে কোন সামাজিক বা রাজকীয় বিধানও 
ছিল ন1, নিষেধও ছিল না । তবে উহা! কখনই ধর্মতঃ প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইত ন]। 

উক্ত সপ্ত পৌনর্ভব-কন্তা বিবাহ ধাম্মিকের পক্ষে সর্বদ] ত্যাজ্য ছিল। উভয়পক্ষের 

সম্মতিক্রমে ঘটিলে কোন রাঁজদগ্ড হইত না। 
সুতরাং শান্ত্রমতে ক্ষতযোনি পুন্ভু- কিন্তু পরকীয়া নহে। সমাজে, ধর্শান্ে ও 
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কাব্যে সাতশতবর্ষব্যাপী স্বকীয়! প্রাধান্যের জন্যই কুন্দ-রোহিণী বা সাবিত্রী-কিরণময়ীকে 
পুনভূ জানিলেও স্বকীয় বলিতে পার? যায় নাই । সমাজের রূঢ় শাঁসনে তাহাদের 

পরকীয়াই বলিতে হইয়াছে। 
পরোটঢার ও কন্তকার মধ্যে কবিকুল কন্তকার খ্বান সর্বাগ্রে দান করিয়াছেন । 

কারণ, রুচি এবং সমাজের শুদ্ধতা রক্ষাকল্পে কন্তকার বিবাহের পথ থাকে, পরোঢ়ার 

তাহ! থাকে না। 

উদ্বাহ-তত্ব মানবসমাঁজের মূল বন্ধন-বজ্ছু। যে যুগে বিবাহপ্রথা ছিল না, সে সময়ে 
পুরুষ বলপূর্ববক নারী হরণ করিত। নারীর ইচ্ছার কোন মূল্য ছিল না। প্রাচীন 

ভারতে খধিগণ শ্ত্রী-মাত্রেই সকলের ব্যবহার্য বলিষ! ত্বীকার করিতেন। তৎ্পরে 

অগম্যবার্দ (171996) প্রচলিত হইলে বিবাহপ্রথা আরস্ত হয়। বিবাক্প্রথায় নাবী- 

পুরুষের যৌবনলালসাঁর প্রতিবন্ধক । পুরুষের পরকীয়াপ্রীতির জন্য পরস্পর নারী 
লইয়া হিংসাবিরতির জন্য দেশে বিবাহপ্রথ। প্রচলিত হয়। সঙ্গে স্ঙ্গে নারীর মনে 

সতীত্ব বা 01986165-র উদয় হয়। ব্রান্মণজাঁতি সমাজরক্ষাঁর জন্য প্রাণপণে সহ 

ব্সর ধরিয়া! এই পরকীয়াঁবাদ ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সফলও হইয়াছেন । 

কিন্তু বর্তমান যুগে সাহিত্যশিল্পিগণ সেই অস্থিমজ্জাগত আদর্শের নাশ-কামনায় 

বদ্ধপরিকর। তাই “নষ্টনীড়” এবং “নৌকাডুবি” অথবা! “শেষ প্রশ্ন”-এর অবতারণা । 
পরকীয়! প্রেম নহিলে প্রেমই নহে এবং সামান্তা বা বেশ্তা এ যুগে নায়িকা । 

শীম্রমতে সামান্যা তিন প্রকাঁর-_-১। বক্রোক্তি-গব্বিতা, ২। অন্যসস্তোগ-ছু:খিতা 

ও ৩। মানবতা । বৈশিকতাঁর বাহুল্যে ইহার! বেশ্া আখ্যা প্রাপ্ত। কেহ কেহ 
বলেন, বেশপ্রিয়তাই বেশ্তা শব্দের মূল। নায়িকামাত্রেই অবস্থাভেদে অষ্টধা বিভক্ত 

হইয়] থাকে-_১। প্রোষিতভত্ ক, ২। খত্ডিতা, ৩। উৎকন্ঠিতা, ৪। কলহান্তরিতা, 

৫ | বিপ্রলন্ধা, ৬। বাসকসজ্জা, ৭। হ্বাধীনপতিকা। ৮। অভিসারিক1। 

এখন হইতে এই ত্রিবিধ নাবীকে প্রাচীন হিন্দুগণ কোথায় স্থান দিয়াছেন, তাহার 
সমালোচনা করা প্রয়োজন। বৈদিকযুগের খধি কর্তৃক নাবীস্কতি গীত হইয়াছে। 
বিশ্ববারা, ঘোষা, রোমসার পুরুষোচিত সম্মানলাত ঘটিয়াছে ; দেখ! যায়__তাহাদের 
দার্শনিক গবেষণাঁয় মহর্ষিগণ চমকিত হইয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, নারীই বিদ্যার 
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অধিষ্টাত্রী। অস্তণ খধির কন্া, “বাক্” স্বীয় আত্মাকে বিশ্বশক্তি জানে যে স্বাত 
লিখিয়াছেন, তাহাই “দেবীস্ক্ত” নামে বিখ্যাত। একত্র ষজ্ঞকার্ধ্যরত পতিপত্বীকে 
বেদ “দম্পতি” বলিয়াছেন এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, যজ্ঞমান যজ্ঞের কুশগ্রন্থি 
স্বামীর অন্ুষ্ঠট হইতে পত্বীই মোচন করিবেন। অতএব ইহা অবশ্য হ্বীকাধ্য যে, 
বৈিকযুগে রমণীর অবাধ স্বাধীনতা এবং তৎপরিমাঁণ সকল শান্ত আয়ত্ব করিবার 
ক্ষমতা ছিল। 

পরবর্তী আরণ্যক ও উপনিষদ যুগে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যদিও এ সময়ে 
বাচক্রীব ব্রহ্মবাদিনী গার্গীকে 'ত্রদ্দিষ্ঠ* যাজ্ঞবন্ষের সহিত বিচার করিতে দেখা! যাঁয়, 
তথাপি ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক বলিতেছেন, _যে স্ত্রীর যজ্ছে অধিকার আছে, তিনি পত্বী; 
অথবা একাধিক স্ত্রীর মধ্যে যিনি মুখ্যা, তিনিই পত্বী। স্ত্রীগণ মেখলা' ছারা কটি 
সজ্জিত করিতেন যজ্ঞকল্পে। কিন্তু তৎপরেই কন্যাকে “কুপণং” ( ছু:খ করেন ) বলিয়া 
সতর্ক করিয়া! বলিয়াছেন-_“যে স্ত্রীর যজ্ঞের অধিকার নাঁই তিনি জায়া ।” স্বত্রগ্রন্থে 
তাহার নাম “দারা” লিখিত হইয়াছে । 

তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক যুগে নারীকে যে অধিকার দেওয়া হয়, 
তাহার অব্যবহিত পরেই কোন কারণে সে অধিকার বহু ক্ষুগ্র কর] হুইয়াছে। 

অতঃপর স্থত্রযুগ । পত্বী-সাহায্যে যজ্ঞকার্য্য সর্বত্র স্বীকৃত হয়। অশ্বলায়ন গৃহসথত্র 

_ রমণীর বিদ্যা সমর্পণ করেন, নিত্য ঘরোয়] গৃহযজ্ঞে বিবাহিতা স্ত্রীকে অধিকার প্রদান 
করেন, কিম্ বিশেষ বিশেষ শ্রোতযজ্জে সে অধিকার লুপ্ত করেন। গোভিল গৃহৃসূত্র 

স্ত্রীর প্রাতে বা সন্ধ্যায় গৃহে নিত্য-রক্ষণীয় অগ্নিতে আহুতির অন্গমোর্দন করেন । 
বৌধায়ন গৃহ্স্থত্র__অত্যন্ত রুক্ষভাবে নারীর বেদে অনধিকার ঘোঁষিত করেন । নারীর 
বেদচচ্চায় কোন স্থযোগ আছে বলিয়1 তিনি স্বীকার করেন নাই। 

দর্শনযুগে জৈমিনির পূর্বমীমাংসা দাবী করেন-্ত্রী-পুরুষ যখন সমান ন্বর্গ 
কামনা! করে, তখন সমান কার্যে অধিকারী । অধিকাংশ স্থানেই ইহার বিরুদ্ধ মত 
দেখা যায়।” 

শ্বতিযুগে নারীর বিদ্যান্শীলন ' অবশ্য কর্তব্য ছিল। কুমারীগণের সাবিত্রী 
( গায়ত্রী ) বলা অভ্যাঁ ছিল। স্বৃতি বলিয়াছেন--পিতামাত্রেই পুত্রের ম্যায় কন্যাকে 
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ধর্মশান্তাদি পাঠ করাইয়া বিবাত দান করিবেন। শাস্ত্রে অনভিজ্ঞার বিবাহ নিষিদ্ধ 

ছিল, স্থৃতরাং কন্যার বিবাহকাল দশ বৎসরের অধিক-_ইহা বুঝা যায়, যেহেতু দশ 
ব্লরের নি্নবয়স্কা মাত্রেই ধর্শশান্্রজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে । যমসংহিতা বলিয়াছেন,__ 
“পুবাকল্পে হি নারীনাঁং মৌপ্বীবন্ধনমিত্যতে___অর্থাৎ কলির পূর্ব্বে কুমারীগণের মৌন্তী- 
বন্ধনে বেদান্থশীলনে অধিকার ছিল। গৃহ্ন্থত্রেব কপায় অগ্রিহোত্রে নাবী যে অধিকার- 
লাভে সমর্থ হন, স্বতিযুগে মহর্ষি মন্ধ বৌধায়ন অন্রদরণে ধর্মে কর্মে নাবীর সমস্ত 
অধিকার লুপ্ত করিয়া বলেন__“বিবাহ মহিলাগণের উপনয়ন, তত্তিন্ন পৃথক্ সংস্কার 
তাহাদের নাই ।” পরিশেষে বলেন__“রমণীর ব্বভাবই দুষ্ট, প্রয়োজন হইলে তাহাকে 

রজ্জব দ্বারা অথবা কোমল বেত্রদণ্ড দ্বারা তাড়না করাও ভাল ।”__ইহা হইতে বুঝ] যাঁর, 
ততদৃর স্তী-স্বাধীনত সে যুগেও ঘটে নাই । 

আধ্যসমাঁজে শেষ যুগে দ্রৌপদীর বাক্পটুতা, সীতার বিদায়-সম্ভাষণ বা পিঙ্গলা- 
রচিত শ্লোকে রাজা সেন্নিতের সাম্বন! লাভ দেখিলে বুঝ| যায় যে, তখন নারীর 
স্বাধীনরূঢ় মনোভাব তিরোহিত হওয়ায় পুরুষের সহিত তাঁহারা অনেকটা হ্ৃগ্যতা লাভ 

করিতে পারিয়াছিলেন । 
বৌদ্ধযুগে উপাধ্যয়ী ও বাঁভুচির (ছাত্রী ) সংখ্যা দেখিলে স্ত্ীশিক্ষার ধারণা পাওয়া 

যাঁয়। বৌদ্ধ মহিলা প্ধর্শদিনা” তবজ্ঞানে উপনিষদের মৈত্রেমীতুল্যা ছিলেন। 
বিশ্বিসারের পুরোহিতকন্তা “থেরীসোমা” শিক্ষাধর্মে, সাধারণের অন্ুকরণীয়া ছিলেন । 

রাঁজমহিষী “ক্ষেমা”, বাঁজগৃহের বণিকছুহিতা অন্গপমা, স্থজাতা, বিশাখা, যশোবরা, 

উৎপলবর্ণা প্রভৃতি নারীর জাতক-দাহিত্যে যে প্রকার স্তুতি হইয়াছে, তাহা আনন্দ- 
দায়ক। কিন্তু মেগাস্থিনিন বলেন, তখন রমণীগণের উচ্চশিক্ষায় ভারত মনোযোগী 

ছিল না। বৌদ্ধতিক্ষুগণও অনেক পরীক্ষার পর রমণীকে অরক্ষণীঘ্না, সাধারণভোগ্যা 
এবং মোক্ষলাভের অন্তরায় বলিয়াছেন । অনেকে বলিতে পারে যে, সংসারবিরাগীমাত্রেই 

নারীঘ্ধেধী হয়। কিন্তু তাহা হইলে, সেই যুগে গণিক1 অশ্বপালীকে ভিক্ষুগণই অত 

দান করেন কি করিয়া ? স্বামী-স্ত্রীর অধিকারে দেখা! যায় যে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে 

স্ত্রী রাজাযপালন করিয়াছেন । যেমন রাজা উদয়নের বৈশাত্রেয় ভগ্মী অথবা স্ত্রী 

রাজার মৃত্যুর পর রাজ্যপালন করেন। বিবাহের পাত্র-পাত্রীও লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
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পৌরাণিক যুগে তীব্রভাবে নাবীর উপনয়নাদি অস্বীকার করা হইয়াছে। 
ভাঁগবতে ( ১০১ ২৩, ২৪) বেদপাঠ ত দূরের কথা, শুনিবারও অযোগ্যা বলিয়! 

বিবেচিতা হইয়াছে। এই যুগে নারীর অবনতি অত্যন্ত দ্রুতভাঁবে অগ্রসব 

হয়। 

কাব্যযুগে কালিদাসপ্রমুখ কবিগণ সাহিত্যের মধ্যে নারীকে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন, 

শিক্ষা-নৃত্য-গীতাদি শিক্পমপ্ডিত করিয়! নারীর পদে লুন্তিত হইয়াছেন । উত্তররামচরিতে 
আধ্যা আত্রেয়ীর বেদপাঠের অভিলাষে নারীর উচ্চাকাজ্ষার আভাস পাঁওয়! যায়। 

কবি রাজশেখর স্বীয় স্ত্রী অবস্তিস্থন্দবীর অভিমত সসন্ত্রমে ব্যক্তকালীন যে মনোবৃত্তির 

পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কবিযোগ্য এবং পুরুষোচিত। খনা, লীলাবতী, উভয়ভারতীয় 

বিগ্যাবুদ্ধিমত্তা গর্বের বটে, কিন্ত অপ্রামাণ্য। যেহেতু বরাহমিহির প্রভৃতি 
নবরত্বের সভায় নারীর স্থান নাই। এমনও হইতে পাঁরে যে, তীহারা কুলবধূ বলিয়া 

যশংপ্রার্ধিনী হইয়া সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হন নাই। 
ভাস্তযুগে নারীর একবার পতন হয়। নারীর সর্ববিধ গুণও সম্ভবতঃ এই সময়ে 

নষ্ট হুইয়! গিয়াছিল। শবর স্বামী-ভাষ্যে বলিয়াছেন, “অতুল্যা স্ত্রী পুংসা, স্ত্রীচ 

অবিদ্যা ৮”-_অর্থাৎ নারীমাত্রেই অবিদ্যা। 
তান্ত্রিকযুগে নারীপৃজার পুনঃপ্রবর্তন হয়। নারীকে শক্তি বলিয়া স্তব করা হয়। 

এমন কি আত্মাভিমানী পুরুষ নারীকে গুরু বলিয়! স্বীকার করিয়াছে। সম্ভবতঃ এই 

সময়ে পুরুষ আপনাঁপন সদ্গুণ হারাইয়া! ফেলিয়া নাঁরী অপেক্ষ নি্শ্রেণীর ব্যক্তি হইয়! 

পড়ে। আপনার আত্মবিশ্বাস, সংচেতনার কোন সন্ধান ন! পাইয়! পুকষ 

আত্মজগতেও নারীর সাহাষ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বৈষ্কবগণও “বাধা নামে 

বাজায় বীশা।” 

বর্তমান একাকার যুগে নারীর স্থান কোথায় বলা শক্ত। এই দেখ! গেল শ্দ্ধা- 
চারিণী স্বদেশবৎ্সল! সতী-শিরোমণি ; কিছুদিন পরে তাহাকেই চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর 

মুখ্যতম! শুনিতে পাওয়া যায়। এ হেন বর্তমান যুগে নারী-প্রগতির যে সমস্ত 

আন্দোলন হইতেছে, অথব! পুরুষমাত্রেই যে প্রকার নারীর দরদী হইয়। উঠরিয়াছে, 
তাহাতে ভারত-রমণী অতীত সম্মানের এক কপর্দকও অঞ্জন করিতে পারিবেন বলিয়া 
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মনে হয় না। বর্ধমানযুগে নাঞ। উদ্ধপুখে আকাশ-কুঞ্ছম দেখিতে ( স্ত্রী-ম্বাধীনতার 
চরম ) ক্রমশঃ যে নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহা*বুঝিবাপ মত অবসর এখনও 
আছে। বিলাঁতের মন্ত্রিসভার বা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার অথব| লেভী জজ- 
ব্যাঞিষ্ঠার হইবার উপর যদ্দি ণারীর সম্মান নির্ভর করে, তাহা হইপে বুঝিতে হইবে, 
আজ ভারতবাসী নিজেকে হিন্দু বনিবার কতটুকু স্পর্ধা পাখে। 

১। ভারতের নারীত্বের আদর্শ 

ভারতের নাবীত্বের আদর্শ আলোচনা করিতে গিয়া কেহই উচ্ছুগিত না হইয়া 
পারেন না । ম্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের পুরাণে, ইতিহাসে, নাটকে, পল্লাগাথায় 

ও কিংবদস্তীতে ভারতীয় নারীর যে মৃত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কেবল 
ভারতবাসী নয়, মৃহিম। মহত্বের ধারণ| যাহারা করিতে পারে তাহাণা সকলেই এই 

আদর্শের প্রতি অদ্ধাবনত হয়। বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, জগতের কারখানায় 
জাতিগত অনেক আদর্শের ভাঙ্গাগড়। চলিতেছে, কিন্ত যুগাস্তের বহু বিপ্লবের মধ্যেও 

এই আদর্শগুপি অল্লান দীপ্তিতে শোভা পাইতেছে_কেবন আদর্শ হিসাবে শোভা 

পাইতেছে নয়, ভারতবাসীর জীবনে অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়া এখনও-_-এই যুগ- 
সদ্ধিকষণেও তাহার কশ্মজীবন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । 

ভারতের নারীর আদর্শ সতী-যিনি পিতার মুখে পতিনিন্দা-শ্রবণে দেংত্যাগ 
করিয়াছিলেন । ভারতের নাপীর আদর্শ সীতা-_যিনি সর্ববংসহা ধরিত্রীর মত অশেষ 

ছুঃখকষ্ট শীগবে নতশিরে বহন করিয়াছেন, অথচ একদিনের জন্য ধাহার স্বামী-অন্থগাগ 

মান হয় নাই। ভারতের শাগার আদর্শ সাবিত্রা-_ধাহার প্রবশ অন্গরাগ মৃতথামীকে 

সঞ্জাবিত করিয়াছিল। মৃত শ্বামীর কঙ্কাল কণ্নটা বুকে লইয়া গাঙ্গুড়ের স্রোতে যিনি 

ভেলায় ভাসিয়া চপিয়াছিলেন, সেই বেছলা আমাদেএ দেশের নাগীর আদর্শ । ভারতীয় 

নারীর প্রবল স্বামি-অনুরাগ, আত্মত্যাগ, স্বামীর অস্তিত্বের মধ্যে শিজের সম্পূর্ণ সত্তার 

বিলোপনাঁধন ভারতীম্ নারীগণের এতই মজ্জাগণ্ড হইয়। গিয়াছিপ যে, অধিক দিনের 
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কথা নয়, স্বামীর মৃত্যুতে তাহার চিতায় নারীর সথখসাধই কেবল পুড়িয়া ছাই হইত না, 
তাহার পাথিব দেহও তক্মীভূত হইত। ধাহার! স্বামীর জলস্ত চিতায় হাসিমুখে প্রাণ 
বিসর্জন দিয়াছেন, তাহাদের আত্মদান ও বীরত্ব ইতিহাসে চিরকাল অক্ষয় হইয়া 
থাকিবার সামগ্রী । 

ভারতবর্ষে আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে গাহ্স্থযাশ্রমকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আখা দেওয়া হয়। 
গৃহধশ্মচারিণী নারী এই গাহ্স্থ্যাশ্রমের কেন্দ্রগত শক্তি। গৃহে নারীর সর্বাপেক্ষা 

গৌরবের পরিচয় জননী ও জায়] | নারীত্বের চরম পরিণতি মাতৃত্বে_-ভাবুতবর্ষে এই 

আদর্শই এতকাল স্বীকৃত হইয়া আপিয়াছে এবং বর্তমান যুগের নারীপ্রগতির প্রচুর 
ঢককাঁনিনাদ সত্বেও সাধারণের মন হইতে এই আদর্শ একেবারে বাতিল হইয়! যায় নাই । 

বর্তমান যুগের নারী-প্রগতির অন্তরালে যে আদর্শ গ্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা সাম্যের 

আদর্শ_ স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা । নারী আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়। 

অথচ আমাদের দেশে নারী আত্মপ্রতিষ্ঠা চাহে নাই, বরং সর্বপ্রকারে আত্মবিলোপ 

করিতে চাহিয়াছিল। এই আদর্শের ছন্দ পৃথিবীর অনেক দেশেই অত্যন্ত উৎ্কটভাবে 

দেখা দিয়াছে এবং বাহিরের এই বিপ্লবতরঙ্গ ভারতবর্ষকেও যে একেবারে আঘাত 
করে নাই, একথ! বলিলে ভুল হইবে । ' নারীর আদর্শ কি হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে কথা 
বলিবার সকলেরই সমান অধিকার আছে; কারণ ইহা মাত্র বুদ্ধিজীবীর কুটতর্কের 
বিষয় নয়; ইহার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত আছে প্রত্যেকের জীবনের স্থখছুঃখ, 

ধশ্মকম্ম । 

ইংরাজী সভাতার গুথম আমলে রাজা রামমোহন রায় একটী নূতন ধশ্মভাবের 

বিপ্লবই শুধু আনিবার চেষ্টা করেন নাই, সামাজিক আদর্শের পরিবর্থনের বীজও তিনি 
বপন করিয়া গিয়াছিলেন । প্রাচ্য-পাশ্চান্যের সমন্বয়সাধন চেষ্টার নামে সেই হইতে 

আজ পর্যন্ত বীরে ধীরে অ:মর| পাশ্চান্তয-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছি। কোন যুগেই 

ভারতরমণী আধুনিক পাশ্চাত্য মহিলার মত অবাধ বিচরণশীলা ছিলেন না, আবার 

অন্বর্ধম্পশ্তাও ছিলেন বলিয়া অনুমান কর] যায় না । ইসলাম-সভ্যতার প্রভাবে নারী 

অধিকতর অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াছেন এ কথা মনে করিলে অসঙ্গত হয় না। 

রাঁজপুতনায় মুনলমানপ্রভাব অধিক হইয়াছিল সেইজন্য সেখানে পর্দীনশীনতা! বেশী; 
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আবার মহারাষ্ট্রে ইসলামের প্রভাব বেশী না হওয়ায় সেখানকার নারীগণের মধ্যে 
পর্দার কড়াকড়ি নাই। প্রাচীন ভারতে রমণীবুন্দ অবাধবিচরণশীলা না হইলেও 
বহির্জগতের সহিত ত্রাহাদের বিচ্ছেদও ছিল ন1। সভামধ্যে যাঁজ্ঞবক্কের সহিত গার্গী 
যেরূপ বিচার করিয়াছিলেন, অতিথি দুম্মস্তের সহিত অনস্য়া ও প্রিয়ংবদ1 যেভাবে 
অসঙ্কোচে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন তাহ নিশ্চয়ই মধ্যযুগের কোন ভারত মহিলার 
পক্ষে সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সভাত্যর সহিত সংঘাতে তাঁরতের সামাজিক 
আদর্শ বহুলাংশে পরিবপ্তিত হইয়াছে। যে সকল ভারত-মহিলা নান যুগে প্রাতঃস্মরণীয়া 
হইয়াছেন, তাহারা নানা কারণে ভাবের উৎকর্ষ দেখাইয়! খাতিলাভ করিয়াছিলেন । 

সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তী, সংযুক্তা, পদ্মিনী ইহারা পাতিত্রত্যের জন্য, আত্মত্যাগ ও 
বীরতার জন্য নমস্তা। মৈত্রেয়ী ব্রদ্মবাঁদিনী ছিলেন, লীলাবতী অঙ্কশান্ত্ে বযুৎপত্তির 
জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মীরাবাঈ তাহার ভগবদ্ভক্তির জন্য, দুর্গাবতী ও লক্ষ্মীবাঈ 
তাহাদের বীরত্ব ও তেজদ্থিতাঁর জন্য, রাণী অহ্ল্যাবাঈ ও রাণী ভবাঁনী দাননীলতার 
জন্য সকলের মাতৃস্থানীয়া হইয়া শ্রদ্ধাভাজন হইয়াঁছিলেন। কিন্তু সমস্ত প্রকার পার্থক্য 

সত্বেও পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক যুগের সকল ভারত-রমণীই পাতিব্রতা, সেবাঁপরায়ণা, 
উদাব্হৃদয়া, জননী, জায়! ও ভগ্নিরূপে পুরুষের কন্মপ্রেরণীকে উদ্দীপিত করিয়াছেন 

এবং এই সকল গুণই আদর্শরূপে সমাজে শ্বীকৃত হইয়াছে । নীতি, সংযম ও সেবার 
প্রতীকরূপে নারী ভারতের প্রতি গৃহে শুচিহুন্দর তাৰ বিস্তৃত করিয়াছে । 

আজ যুগ সন্ধিক্ষণে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন 

অপরিহীর্ধ্য হইয়া উঠিয়াছে। নারীর জীবন গৃহস্থালীর সঙ্ীর্ণতর গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ 

থাকিবে ন1 সমাজের প্রত্যেকটা কার্ধ্যক্ষেত্রেই সম্প্রসারিত হইবে ইহাই আমাদের 

চিন্তার বিষয়। সমস্ত জগতে যে নারী-আন্দোলন হইতেছে, তাহার প্রভাব হইতে 

তারতবধের মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ পৃথকভাবে থাকা সম্ভবপর নয়, এ প্রবৃত্তি হয়ত প্রশংস- 

নীয়ও নয়। জাতির জীবনগঠনে নারীর সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। 

কিন্ত গৃহে থাকিয়া সে যদি স্বামিপুত্রের কর্মপ্রেরণীকে উচ্চ ভাবাদর্শে উদ্ধদধ 

করিতে ন! পাঁরে, তবে বাঁহিরে আঁসিলেই কি তাহা পারিবে? পুরুষের প্রতিদ্বন্বিতা 
করিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িলেই কি মঙ্গল হইবে? আর 
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নারীকে পুরোভাগে দ্বাখিয়া যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি পুরুষের পক্ষে কি যোগ্যতারই 
পরিচায়ক ? 

য্থার্থ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, ব্হুকাঁলের প্রচলিত স্থপ্রতিষ্িতি আদর্শেরও 

পরিবর্তন হয়। কিন্ত সে পরিবর্তন হয় ধীরে, সকলের অজ্ঞাতসারে। তাহার জন্য 

প্রচার ও বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্তন হয় 

তাহা স্বাভাবিক, পরাহুকরণে যে পরিবর্তন জৌর করিয়া! আনিবার চেষ্টা কর] হয় তাহা 

অস্বাভাবিক । আধুনিক ও প্রগতিবাদী বলিয়া পরিচিত হুইবার মোহ আমাদের 
একটু অত্যধিক পরিমাণেই আছে, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে মাতৃত্ব বা পত্বীত্ব ছাড়াও 

নারীত্ব বলিয়া একট! ব্যাপকতর ভাবের পরিচয় আমীদের বর্তমান নাটক-উপন্তাস 

হইতে লাভ করিতেছি। এক্ষেত্রে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্ত বর্বরতার 

লক্ষণ। কিন্তু একথ। নির্ভয়ে বলা উচিত যে, ভারতবর্ষের সমাজ ও সত্যতার বিশেষ 

আবহাওয়ার মধ্যে আধুনিক বিশ্বজনীন আদর্শেরও যদি পরিবর্তন ও পরিবজ্জন হয়, 
তাহার জন্য যেন আমাদের মন প্রস্তুত থাকে । যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতীয় 

নারীর বাহিরের কাঁজে-কম্মে-বে্শভূষাঁর পরিব্র্তন আিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত 
তুচ্ছ বাহ পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও ভারতীয় নীরীস্মীজ এখনও অবিচলিত নিষ্টীয় 
প্রাচীন আঁদর্শেরই অনুসরণ করিতেছে। নবযুগের এই ভাববন্যা তাহার অস্তর-প্রকতিকে 

[বচলিত করিতে পারে নাই। 

১১। বর্তমান যুগে নারীর দায়িত্ব 
জীবনে নাপীত্ব সম্বন্ধে চেতনার প্রথম উন্মেষ হয় যখন, তখন থেকেই এক অব্যক্ত 

বেদনা আমার মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল। ঘরে ঘরে দেখেছি নারীত্বের অকথ্য 

অবমাঁনন1, দেখেছি লাঞ্ছনা ও অবহেল। । শুনেছি নারীকে নিষে ছিনিমিনি খেলার 

কাহিনী, ধত;ই মনে উদয় হয়েছে কেবল একটি কথ, “এর জন্য দায়ী কে”? পুরুষ? 
টি ০০ 

শিপ শী টি 

% ১৩৫৮ সালেৰ ৩১শে চৈত্রের স্থবিথ্যাত “কেশরী” সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে গৃহীত । 
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বর্তমান যুগে নারীর ছাক্সিত্ 

সমাজ ? যুগ-পরিস্থিতি 1"*"মধাযুগে নারী পেত ন! শিক্ষা সেইজন্য পুরুষ ও সমাজকে 

দোবারোপ করা গেছে, কিন্তু বর্তমান যুগে অধিকাংশ নারীই তো শিক্ষালাভ করার 
স্থযোগ পাচ্ছে এবং বহুরকম পরাধীনতা| থেকে মুক্তি পেয়েছে । তবুও নারীর অবনতির 
পথ রুদ্ধ হয়নি কেন, এ গ্রশ্নের উত্তর কে দেবে? শিক্ষিত হয়েও অনেক নারী 

অশিক্ষিত মনোবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছে সাংসারিক জীবনে । নারীর শিক্ষার মূলা 
রইলো কোথায়? শিক্ষা! তো মানব চিত্তবৃত্তিকে সংযত করে স্থপথে চালিত করে। 

তবে? বর্তমান যুগের নাবী কলেজে, ফ্যুমিভার্দিটিতে যাক্জ উচ্চশিক্ষা লাভ করতে; 

তাদের অধিকাংশই হয় মৃখরা, দূদিতা ও কোমলতাহীনা। শুনতে পাই বয়স্ক ও 
বয়স্করা বলেন, “মাগো ! মেয়েরা পুরুষ হচ্ছে দিনে দিনে, লজ্জা নেই, নঅতা নেই, 

ইয়ারকিতে ওস্তাদ |” তারা হয়ত কিছুট1 বং মিশিয়ে বলেন, কিন্তু সবট1 মিথ্যা নয় । 
এর কারণ কি তা আমাদের অনুপন্ধান ক'রে দেখতে হবে। শিক্ষণীন বিষয়ে তো 

এব নেই । প্ররুত শিক্ষালাভ ধারা করেন, তাদের মন সত্যই সুন্দর ও উদার হয়, 

মিশলে আনন্দ লাভ করা যায়, এই ব্যতিক্রমদ্দের সংখ্যাও অত্যন্ত অল্প, তাদের মন 

সত্যই দেশেব সম্পদ । অবশিষ্ট অধিকাংশরা শিক্ষালাভ করতে যায়, কিন্তু শিক্ষা 

গ্রহণ করে না, শিক্ষার আবরণে থেকে কুশিক্ষ। গ্রচার ক'রে আসে। তাই আমাদের 

দেশের নারী ডিগ্রী পেয়েও অশিক্ষিত! থেকে যাচ্ছে ; তাই নারী হয়েও বর্তমান যুগের 
নারীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারি না। "শুনতে পাই আধুনিক শিক্ষিত নাঁপীর 

আজকাল সংসাবে মনই বসে না। জানি, ছুনিয়াব পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে, 

নারীকে পুরুষের মত বাইরে যেতে হচ্ছে অর্থোপার্জনের জন্য । তাই বলে যে নিজেকে 

বাইরে দষ্টবা ক'রে রাখতে হ'বে, তার তো কোন কথা নেই । নারীর জন্যেই 

গৃহের সমষ্টি, সেই গৃহকেই যদি নারী অন্বীকাঁর করে, তবে গৃহের আর প্রয়োজনীয়তা 
কোথায়?" 

আঁমি এমন কয়েকজনকে জানি ধারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্কবোচ্চ ডিগ্রী নিয়েও নম্র 

ও বিনক্সী। তীর] বাইরে কাজ করতে যাঁন, কিন্ত সংযত চিত্তবৃত্তির দরুণ নিজেকে 

বহিমূী রাখেননি, গৃহে ফিরে স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে আনন্দেই গৃহকর্খ করেন । 
গৃহের কোঁন কিছুরই প্রতি তাঁদের উদামীনত! নেই, স্বামীর স্থথ-স্থবিধার প্রতি ম্্রীর 
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খরদৃষ্টির অভাব নেই, তাই স্বামীও স্ত্রীর প্রতি উদাসীন নন, সংসারও হুশৃঙ্খলভাবে 

চলছে । অনেক ক্ষেঞ্জে ডিগ্রীধারিণী স্ত্রী নিয়ে অনেক ্বামী সুখী হননি, এক্সপ মস্তব্য 

শোনা যাঁয় ; তার কারণ সে স্ত্রী ডিগ্রীই তীর জীবনের চরম মূল্য ধরে রাখেন, তাই 

অশান্তি দেখা দেয়। মনে রাখতে হবে, সংসারে নারীর মূল্য ভিগ্রীর সংখ্যায় শুধু নয়, 

অস্তরেব শ্রশ্বর্ধ্যের পরিমাঁপে। প্রকৃত শিক্ষা অন্তরের এইবরধ্য এনে দেয়। আধুনিক। 

নারী বাইরের গাকচিক্যে নিজেকে মণ্ডিত করতে গিয়ে অস্তরকে অবহেল! করছে, 

তাই সংসার তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। 

কবি একদিন লিখেছিলেন__ 

“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার 

কেহ নাহি “দবে অধিকার |” 

সেই অধিকার তো বর্তমান নারীসমাজ পেয়েছে কিন্তু করেছে অধিকারের 

অমধ্যাদা | 
' “ন। জাগিলে সব ভারত-ললন! ; 

এ ভারত আর জাগে না জাগে না ।” 

শ্বামী বিবেকানন্দ এই সত্য মর্শে মর্ে উপলব্ধি করেছিলেন, সেজন্য তারতীয় 

নারীর আদর্শ তিনি লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন তীর অপূর্বব লেখনীমুখে | 

পাশ্চাত্য দেশে নারী গৃহ ও বহিরধিশ্ব কোনটিকেই অবহেলার চক্ষে দেখে ন]। 

তারা সামান্যতম গৃহের কাজকেও হীন কাজ বলে মনে করে না, কিন্তু আমাদের দেশে 

দেখি অন্তরূুপ। তার! পাশ্চাত্যের অন্ছকরণ করতে গিয়ে এক দিকটা আদর্শ বলে 

গ্রহণ করেছে, কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে তাদের সদ্গুণগুলিকেই উপেক্ষা করে যাচ্ছে। তাই 

স্বাঁ মীজির অন্ঠকরণে আমিও বল্বো যে, অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ ক'রে নিজের বিচারশতি 

খাটিয়ে কাজ করতে হবে। ভারতীয় নারীর! এক সময়ে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে 

বাহিরের জগতে দক্ষতা প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমান জগতেও লমাজের মুখ' 

উজ্জ্র্কারিণী নারী আছেন, তবে তাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, তাঁর! সাধারণ সমাজে; 

উর্ধেও বটে । আমর] চাই সাধারণ সমাজের প্রত্যেক নারী নিজের কার্ধ্যের মধে 

ফুটিয়ে তুলবে অতীতের আদর্শ ভারতীয় নারীকে । স্বাধীন দেশের দায়িত্ব কতৰ 
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নারী-বন্দন। 

মাথায় তুলে নেবে। যে শিশু ভবিষ্যতে একজন নাগরিক হবে, শৈশবে সে নারীর 
কাছেই পায় শিক্ষা! আর শৈশবই ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি; এই ভিত্তি গঠন করার 

দায়িত্ব নাদীর উপর । তাই সর্বাগ্রে আজ প্রতি নারীকে প্রত্যেক সংসারের স্থখ ও 
শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে ভবে ; বহু সংসারের স্থখেব সমঙিই দেশের সমৃদ্ধি । সমৃদ্ধি 

আসলেই-_ 
“ভারত আবার জগৎ সভায়_- 

শ্রেষ্ঠ আসন লবে।” 
এতে নাবীব বহিবিশ্বে কর্তবা সম্পাদন করাই হবে। 

১২। নারী-বন্দনা* 

নারী-বন্দনা লেখাব গ্াবস্তেই মনে হয় এ বন্দনা যেন ভারতীয় নাবীরই প্রাপ/ 

হয়। কাধণ যুগের আদিকাল থেকে ভাবতীয় নাবীর যা বৈশিষ্ট্য বা আদর্শ তা আশা 

করি বিখের অন্যান্য নারী-সমাজের আছে বলে মনে হয় না। যদিও হিন্দুশান্তরে স্বীকাধ্য 

যে, “নারী তথ! গৌরী” কিন্তু তবুও হিন্দু তথ] ভারতীয় নারীই বৌধ করি সে সম্মীনের 
পাত্রী। ভারতীয় নারীর মধ্যে আছে সর্বগুণের সমন্বয়, সর্ব চিন্তাধারার মূর্ত- 
আদর্শ! কি কর্তব্য পালনে, সংসার-চ্চায়, সতীত্বে, শৌর্য্যে, বীর্যে, ত্যাগে, যুদ্ধ- 
“নপুণতায়, জ্যোতিষশান্ত্রে, গ্রচার-আদর্শে, কুটনীতিতে, আত্মত্যাগে, দানে, ধর্মে, 

সাহিত্যে, দয়া-দাক্ষিণ্যে, শিল্প-কলায়, চরিজ্র-মাধুর্য্যে প্রভৃতি সকল দিকেরই সর্ববতোমুখী 
মহান্ আদর্শের অধিষ্ঠাত্রী এই ভারতীয় নারী। 

সীতার সতীত্ব, সাবিত্রীর এয়োতীর কথা ভারতকে শিখায়েছে সহনশীলত। আর 

অগ্রবন্তিতা। দেবী কুস্তীর নৈতিক চরিত্রের অবধানতার কথ! আজও ভারত তথা 
ভারতবাপী ভুলেনি। দ্রৌপদীর বদ্ধনপদ্ধতি ভারতের পাকান্গের বিশেষ অঙ্গ । 
তাহার অসীম ধৈর্য্য ও সহনশীলতার মর্যাদা ব্যয়ং শ্রকৃষ্ণ রক্ষা করতে এগিয়ে এসে- 
ছিলেন কৌরব-স্ভায়। 

* “কেশবী” সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে গৃহীত। 
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ভারতের নারী 

যুদ্ধযাত্রায় পুরুষের সহযোগিতা, তাদের সাহসবহিতায় সহায়তা করেই রণসাঁজে 
সাঁজিয়ে অভিমন্থ্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন বী্যবতী উত্তরা । কর্ণপত্ী স্বীয় 
পুত্রবধে বেদনা-ত্যাগী হ'য়ে তারতীয় ত্যাগণর্শনকে যে পর্যায়ে উন্নীত করে গেছেন ত! 

ভারত-নারীত্বের অমর নিদর্শন। শ্রীরাধার কামহীন প্রেম ভাবতে বহিয়েছে শ্তদ্ধ 
মন্দাকিনীর ফন্তধারা। বিদ্যাবত্তায় আর জ্ঞানগরিমীয় গাগা, মৈত্রের়ী, লীলাবতী 
আমাদের বিদ্যান্ুরাঁগিতার প্রধান সহায়। জ্যোতিষশান্ত্রের জটিল জাল ছেদন করে 
খন! ভারতকে শিখিয়ে গেছেন জ্যোতিষ্বিদ্য। | 

মেবারের শত শত হাজার হাজার নারী দেখিয়ে গিয়েছেন আপত্কালীন মান আর 

মর্যাদা, তথা হিন্দু নারীর সতীত্ব রক্ষা জরন্ত ত্যাগপদ্ধতি। বিধর্মীর ক্রর কবল 
থেকে কিভাবে নায়ীদের সম্মান রক্ষা করতে হয়, কিভাবে অত্যাচারী কর্মদক্ষতা 
কূটকৌশলে পঙ্গু করে আত্মরক্ষা করতে ভারত নারী অগ্রগামী, তার নিদর্শন রক্ষা 
করে গেলেন সতী পল্মিনী। 

রণক্ষেত্রে নারীজাতি নিজ সম্মান বজায় করে লক্ষ লক্ষ সৈন্য চালনা করতে পারে, 
তার মহান্.ইতিচরিত্র আমাদের দান করে গেছেন রাগী দুর্গাবতী আর বাণী লক্ষ্মীবাঈ, 
লুঠনকারী দশ্যতস্কর বিদেশীদের শায়েস্তা করে নারী-আদর্শের বিজয়পতীঁক! উড্ডীন 
করে গিয়েছেন নারী শ্রেষ্ঠা বাণী রাসমণি। 

জীবনের সেবায় স্বীয় প্রাণাঁধিক পুত্র নিমাইকে জনদমাজের সেবায় বিলিয়ে দিয়ে 
শচীদেবী ভারত-সমাজের এক বিশিষ্ট ত্যাগী মহিলার আসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন । 

যোগপাধনায় স্বামী-অনুগাষিনী শীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের সহায়ক, ধারক ও বাঁহক। 
এতগুলি অত্যুত্ক্ঁ আদর্শের যেখানে সমন্বয়, সেখানে কি করে যে বর্তমান নারী 
সমাঁজে প্রাচীন অর্বাচীনের কথা ওঠে তা ভাবা যায় না। আমরা দিব্যচক্ষেই লক্ষ্য 
করছি, অতি আদিম যুগ থেকেই ভারতীয় নারীই পরিচালনা করেছেন পুরুষদের ; 
পুক্রষসমাজের সকল কাজের সহায়তা করেছেন, যুগঘুগাস্তর থেকে-_ন্সেহে, জ্ঞানদীনে, 
মাতৃরূপে, মনোরঞ্নে, পতিপ্রিয়ারপে সংসারের সকল কাজের প্রিচাঁলিকারূপে, 
অভয়দানে ভগ্রিরূপে । ভারতীয় নারী জন্ম দিয়েছেন- -শিবাজী, রাঁণ। প্রতাপের ন্ভায় 
বীধ্যবান্ পুরুষ) রামদাস, গুরু গোবিন্দ, শ্রীচৈত্্য, শ্রীরামকুঞ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি 
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নারীর অধিকার 

অধ্যাত্মবাদী মহামাঁনবদের- শ্রীঅর্বিনের ন্যায় কর্মযোগীর। ভারতীয় নারী গর্ভে 
ধরেছেন বিদ্যাসাগর, আশুতোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বভাষচন্দ্র, 
সাভারকার, লৌকমান্য তিলক, রাঁসবিহাঁপী প্রমূখ মানবতেষ্ঠদের । তাই ত রামপ্রসাদ 
মাতৃসাধনার মধ্য দিয়ে, তথ] নারী-আরাধনার মধ্য দিয়েই কি মুক্তিপথ আছে, তারই 
সন্ধান দিয়েছেন ভারতবাসীদের। তাই আজ বড় ছুঃখের সাথে বলতে হয়, আজকের 

নারীসমাজ পাশ্চাত্যের অনুকরণে গঠন করতে চান ভারত-নারীদের ; তাই-ই নাকি 

প্রগতিবাদিতা। কিন্তু আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করি, অতীতে ভারতে নারীপ্রগতির 

কাছে আজকের তথাকথিত নারীপ্রগতি কি পৌছাতে পেরেছে? সেই কারণেই 
আমরা আজও প্রার্থনা করি--পাশ্চাত্তবাদের মোহান্বতার প্রাচীন বেষ্টনী যেন ছেদন 

করে আজকের প্রগতিবাদী ভারতীয় নারীবৃন্দ। লক্ষ্য করুন অতীত ভারতের দিকে 

গঠন করুন পুরাতনের ভিত্তিতে নৃতনের সৌধমাল! ; আবার বিশ্ব উঠুক ভারত-নারীর 
বন্দনাগানে মুখরিত হ"য়ে। 

১৩। নারীর অধিকার* 

নাপীর অধিকার লইয়া অনেক সমালোচনা হইয়াছে। ভারতবর্ষের নৃতন 
শাঁসনতন্ত্ে স্ত্রী-পুকষের সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে । সামাজিক ও রাষ্্রনৈতিক 

ক্ষেত্রে নারীর অধিকার শ্বীকৃত হইলেও আমাদের দেশে কয়জন নারী তাহাদের 

জীবনের পূর্ণ-সার্থকতা৷ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? মিশর প্রত্ৃতি দেশে নারীর 
ভোটাধিকার পর্যাস্ত নাই। আমাদের দেশে ভোটাধিকার আছে, কয়েকজন নারী 

বিশিষ্ট বাষ্নৈতিক পদেও বহাল আছেন। বস্তুতঃ কাগজে কলমে দেখিতে গেলে 
ভারতবর্ষের নাঁবী-সমাজ এখন সম্পূর্ণরূপেই পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার ভোগ 

করিতেছে । 
এ কথ! অবশ্যই স্বীকাঁধ্য, নারীর সম্মান ভীরতবর্ষে চিরকালই স্বীকৃত। বর্তমান 

“কেশরী” সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে গৃহীত। 
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ভারতের নারী 

ভারতে নারীর মর্য্যাদীবৃদ্ধির জন্য যাহা কর] হইতেছে, তাহ অতীত গৌরব অক্ষুণ্ন 
রাঁখিবার জন্যই । কিন্তু বাস্তব ঘটন! বিচারে আমর! কি নি:সংশয়ভাবে এ কথা 

বলিতে পাঁরি যে, সত্য সত্যই ভারতের নারী আজ ভাহাদের বেদনার্ ইতিহাসকে 

পশ্চাতে ফেলিয়া আলোকের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে? শহরের মুষ্টিমেয 
উচ্চশিক্ষিতা নারীকে দেখিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলে চলিবে না। বাংলাদেশে 
কিংবা ভারতবর্ষে নগরে বাস করে না গ্রামেই তাহাদের পূর্ণসত্তার বিকাশ । 
গ্রামাঞ্চলে আমাদের যে লক্ষ লক্ষ মা-বোনেরা আছেন, তাহাদের অবস্থার দিকে 

আমাদের আজ দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে । আমবা এতদিন জানিয়া আসিয়াছি, ঘর কঙ্পা, 

সম্তান-পালন করাই নারীর একমাত্র কর্তবা। ইহা সত্য কথা, নারীকে গৃহের 

কর্তব্যাদি এবং সন্তান-পালন করিতেই হইবে। কিন্তু ইহার বাহিরেও যে 
জগৎ রহিয়াছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বহুবিচিত্র কলরবমূখব্র পৃথিবী, তাতার উপর কি কোন 
নারীর কোনই অধিকার নাই? এমন অনেক পুরুষ আছেন ধাহারা সভাসমিতিতে 

সত্ীন্বাধীনতার সপক্ষে ভাষণ দিয়াঁও নিজের ঘরের স্ত্রী কিংবা মেয়ের সামান্যতম 

হ্বাধীনতাটুকুও শ্বীকাঁর করিতে কুন্ঠিত হন ; এই সব পুরুষেরা স্ত্রীকে ভার্ধা” হিসাবেই 
দেখিয়াছেন, “সহধন্মিণী' রূপে নয়। ভাবতবধষ একমাত্র দেশ যেখানে স্ত্রীকে 

“সহধর্সিণী*, কন্যাকে “নন্দিনী” রূপে আখ্যাত কলা হইয়াছে; এই “সহধন্মিণী'র অর্থ 
বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে ষে, শ্বামীর ধশ্মকে শ্বীয় ধশ্মবপে যে নারী গ্রহণ করেন 

তিনিই “সহধন্মিণী আখ্যালাভের যোগ্যা । এই ব্যাখ্যা অন্থুমারে বীরের পত্বী 

বীরোচিত গুণের অধিকারিণী হইবেন, বিদগ্ধ বাক্কির পত্তী বিদুধী হইবেন ( অন্ততঃ 

জ্ঞাণলাভের পিপাসা তাহার থাকিবে ), ইহাই ম্বাভাবিক। এই সহধশ্মিতার জন্যই 

স্ীকে সহধন্সিণী 'আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল । কিন্ধ আমাদের সমাজে এই আখ্যা 
বহুলাংশে অপব্যবহার হইতেছে । নারীকে তাহার চরিজ বিকাশের হযোগ দেওয়া 

হয় না। ধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারেও দেখা যায় বাড়ীর ছেলের পড়া শোনার জন্য 

পিতা-মাতা! যত সযত্ব দৃষ্টি রাখেন বাড়ীর মেয়েটির প্রতি ততখানি চেষ্ট1। বা যত্ব নাই। 

ভাবটা এই, ছেলে বিদ্যালাভ করিলে উপার্জন করিয়া খাওয়াইবে। মেয়েকে দিয়! 

তো৷ আর সেই আশা নাই । কিন্তু শুধু কি অর্থার্জনের জন্মই সন্তান মানুষ করা। 
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যে মেয়েটিকে আজ অবহ্পোর মধ্য দিয়া মান্গুব করা হইতেছে, শুধু বেশভৃষা আর 
খাওয়া পরাতে সন্ধ্ট করিয়া রাখা হইতেছে, কে জানে তাহার চিত্তবৃত্তি বিকাশের 

স্থযোৌগ লাভ করিলে সে মহীযপী নারী হইয়া উঠি কি না! মানবজীবন পুরুষের 

কাছে যেমন অমূল্য, নারীর কাছে তো! তাহাই ! শুধু প্রাত্যহিক জীবনের ও কর্মের 

প্লানিতে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া বাঁখিলে মন্তষ্যত্বেরই অবমানন1 কর] হয়। নারীর 
অধিকার আলোচনা করিবার সময় এই সত্যটির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া 
প্রয়োজন ; এ কথাও যেন আমর! তুলিয়া! না যাই যে, একদিন এই ভাতবর্ধেরই নারী 

মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে চিরসত্যের বাণী আত্মঘোষণা করিয়াছিল-_“যেনাহম্ নামৃতাস্যাম্ 
কিমহম্ তেন কুর্ধ্যাম?” আজকালকার নারীও ঘৈত্রেয়ীর কথারই প্রত্িধ্বণি করিয়। 

বলিবে £ শুধু দিনযাঁপনের গ্লানি নয়, এমন কোন মহত্তর জিনিষ চাই যাহা লাভ 

করিয়া নাঁরীজন্ম সার্থক হইয়া! উঠিতে পাঁরে । 

১৪। নারীর আদর্শ* 

স্্টির আদিম প্রভাতে স্্টি হয়েছিল এক নর ও নারী । সেই সমঘ্ন থেকেই নারী 

কলাণীরূপিণী। যুগের পরিবর্তন হয়েছে ধীরে ধীরে, কিন্তু যুগ যুগে নারীর হৃদয় 

পুরুষের শক্তিকে মহিমান্থিত করেছে, দিয়েছে প্রেরণা, সুখে ছুঃখে আঘাতের 

বঞ্চাবাতেব মধ্যে দিয়েছে শান্তির স্থখস্পর্শ ; কল্যাণী হবদয়-মন্দিবে মাদকতাশূন্ত শুভশ্রী 

প্রতিষ্ঠিত; অচল শাস্তি ও ত্যাগের মন্ত্র নিয়ে কল্যাণী থাকেন আপন কল্যাণবতে 

নিরতা । তাই কবি নারীকে দেবতার দূতীরূপে কল্পনা করে লিখেছেন £ 

“ভন্গুব মাটির ভাণ্ডে গুধ্ধ আছে যে অমৃত বারি 

মৃত্যুর আড়ালে 

দেবতার হ'য়ে তাহাঁরি সন্ধানে তুমি নাবী 
দুবাছ বাড়ালে ।” 

ত্যাঁগের মহিমায়, অকৃত্রিম সহনশীলতায়, প্রেমের পরিপুর্ণতায় আপনার প্রয়োঞ্জনকে 

* “কেশরী” সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে গৃহীত | 
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বিসঞঙ্জন দিতে পারে যে নারী, তিনিই আদর্শ নারী। এই অতি পুরাতন শাশ্বত 

কথাটিকে বর্তমান জগৎ ভুলেছে।..ভুলেছে নারীর সৃষ্টি কোন্ প্রয়োজনে ।.'নারী 
ভুলেছে তাঁর নিজের সত্তাটিকে । মনে হয়, অধিকাংশ নারীই, তারা যে নারী এ 
কথা চিন্তার অবকাশ পায় না বা চায় না। এ কথা বলতে চাই না, তার যে 

স্ীলৌোক এ কথা তারা ভুলেছে ; দেখতে পাই যে, তারা! নিছক ত্ত্রীলোক ছাড়া 

আর কিছুই নয়, তাই তারা প্রমাণ করেছে ।*." 
'**এর] উচ্ছল জীবনের রঙে ঝলমল করছে। শ্তধু যৌবন এরা বাধা রাখতে 

চায় কৃত্রিমতার মাঝে । এই সেদিনও স্থদূর পল্লীগ্রীমের নারীর প্রতি অঙ্গে দেখেছি 
সিপ্ধন্যমীর টলমলে সৌন্দর্ধ্য। দেখেছি তাদের গড়া জ্সিপ্ধ পরিবেশ, আর চিন্তা 
করেছি আলো কপ্প্রাপ্তা আধুনিকাদের কথা ।""" 

স্বাভাবিকভাবে কৈশোরের চঞ্চলতা থেমে আমে যৌবনের জিদ্ধ পরিবেশে । এ 
সময়ে নারীর দেহে চাঞ্জ্য থাকে না, থাকে মনে, কিন্তু সংযম আসে বলেই সে 

আপনিই হয় ধীর, স্থির, সযত। এ সময়ে নারীত্ব সম্বন্ধে চেতনা তার জাগে । এই 

চেতনা আসার সঙ্গেই নারীত্বের ছ্বারগুলি খুলে গিয়ে আসবে সহনশীলতা, ভালবাসা, 

প্রদ্ধা-তক্তি। তখন সে হবে নারীরূপে অভিষিক্তা। আপনিই বীধতে চাইবে নীড়, 
ঘিরে রাখবে তাঁকে তার মধুর আবেষ্টনী দিয়ে। প্রত্যেকের মাঝে সে নিজেকে দেবে 
বিলিয়ে । এতেই তাঁর চরম সার্থকতা । অন্যের সামান্য দুঃখ ও অস্বাচ্ছন্দ্যের ভয়ে সে 

অবলম্বন করবে কষ্টকে। এটা বলপূর্বক আদায় করতে হয় না। এ নারীর 
দ্বত:্ফুর্ত মনোবৃত্তি। আজকাল এই ম্বাভাবিকতার স্থানে নারীর অস্বাভাবিকত 
প্রকাশ পাচ্ছে, তাই গৃহ হয়ে উঠেছে অশান্তির নীড়। অনেকে হয়ত এর প্রতিবাদ 

ক'রে বলবেন, নাক্সীরা কেন পশ্চাতে প'ড়ে থাকবে? তারাও জগতের সব বিষয় 

দেখবে, শুনবে, জানবে । এ অত্যস্ত উচুদরের কথা সন্দেহ নাই । কিন্তু ঘরের সঙ্গে 
যৌগ ন। রেখে বাহিরের জগতের সঙ্গে যোগস্থত্র স্থাপন করতে যাওয়া মূর্খতা । ছোট 
ছোট জগতের সমহিই বৃহত্তর জগ্। এই ছোট জগতের একের সঙ্গে অন্যের 

স্থসংযোগ থাকলে আসবে সন্ত, তারপর আসবে শাস্তি। শাস্তি থেকে শৃঙ্খলার ন্য্টি, 

তা থেকে নিয়মান্থবতিত। । এর দকুণ সময়ের অপব্যবহার হবে না। অবসর সময়ে 
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বসে বৃহত্তর জগৎ সম্বন্ধে চিস্তা করা যায়। তবে__ একটা কথা-শ্ত্রীপুরুষের সম্মিপিত 

চেষ্টা ব্যতীত সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। ঘরে-বাইরে পুরুষ নারীর ও নারী পুরুষের 

প্রকৃত সহযোগী হ'লে সব সমস্যার সমাধান হয় । 

আমরা পাশ্চাত্য জগতের সাজ-সঙ্জার অনেক অনুকরণ ক'বে থাকি, যেগুলি দ্বারা 

আমাদের কোনই লাভ হয় না। কিস্তু তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে অবহিত 

হ'য়ে কতকট] অনুকরণ করলে লাভবান্ হ'বে সন্দেহ নাই-_যে সমস্ত গুণ থাকার দরুণ 
তারা জগতে এক শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিণত হ'য়ে জগতে প্রভাব বিস্তার কবতে সমর্থ 

হয়েছে। 

আষি এক পাশ্চাত্তদেশীয় মহিলার সংস্পর্শে এসে জানতে পাবি যে, তাদের দেশের 

অধিকাংশ পরিবারের মহিলারা সমস্ত গৃহকর্শ সম্পন্ন করেও বাইরের কাঁজ করে 
থাকেন । আমরা যদ্দি বলি, আমাদের দেশে দুর্দিন উপস্থিত হয়েছে বলেই বাইরে 

কাঁজ করতে যেতে হয় এবং এজন্য ঘরের কাঁজ করতে পারি না তবে পাশ্চাত্য দেশে 

এট! কি ক'রে দস্তব হয়? তবে এ সমস্তের মূলেই সহানুভূতি ও সহযোগিতা! প্রধান, 

আমি বলব। 
অবশ্য স্বীকার করি, লিখে সমস্ত সমাধান করাটা যত সহজ, কাজে ততটা নয়। 

তা ছাড়া বর্তমানে নারী তাঁর সুদূরপ্রসারী (?) দৃষ্টি নিয়ে এত দূর চলে গিয়েছে যে, 
সহজ কথাটুকু ভেবে নিজেকে সঙ্কচিত ক'রে আনতে পারাটা সহজসাধা হবে না। 

তবে আমার বক্তব্য হুচ্ছে যে, বর্তমান যুগে নারী যে পূর্বের মত সম্মান পাঁন না, তার 

কারণ-_নারীর প্রকৃত রূপ চাপা পড়েছে জৌলুষের নীচে। নারীর শান্ত, সংহত, 
কোমলতাভর1 অথচ প্রতিভার উজ্জল রূপকে মানুষ আপন1 থেকে করে শ্রদ্ধা। 

এই শ্রদ্ধা! ভারতীয় নারী পেয়ে এসেছে যুগ যুগ ধ'রে, সেই শ্রদ্ধা আজ ধুলায় লুটিয়েছে। 
আমি নিশ্চিত জানি, প্রত্যেক নারীই যদ্দি একবার চিস্তা করবার চেষ্ট। করে, 

তাহলে বুঝতে পারবে ত্রুটি কোথায়। অনুভূতি-শক্তির সাহায্য নিয়ে সে নিজেকে গ্রশ্ন 
করবে। উত্তর প্রত্যেকেই নিজের বিবেকের কাছেই পাবে। 

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহলে নাঁরীসমাজ ধীরে ধীরে আবার অস্তমিতপ্রায় পূর্বব- 
গৌরবকে প্রতিষ্িত করতে পারবে জগতের মাঝে । 
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১৫। গৃহলক্ষমীর কর্তব্য 
'গৃহলক্ষ্মী' ব'লে নাঁরী চিরদিন সমাদৃতা । সেই নারীকেই “গৃহলক্ষ্মী' বলা! চলে, 

ধাব কল্যাণম্পর্শে শ্রী-মণ্ডিত হয়ে ওঠে গৃহ । শান্ত বলে, "ৃহিণীই গৃহ? । ধীর ঘরে 

সী নেই, স্ত্রীর হাতের কল্যাণম্পর্শ ধার গৃহে প্রতিটি জিনিষে নেই, তাঁর গৃহ যদি অতি 
হ্থসজ্জিত হয়, তবু তাকে গৃহ” বলে সম্মানিত করতে প্রবৃত্তি হয় না । কেমন যেন 

একটা! শৃন্তা বিরাজ করে সেই সৌন্দর্ধ্যের মধ্যে । 
বেশী বেলায় শধ্যাত্যাগ করা মেয়েদের পক্ষে আরও অনুচিত। ধারা স্থগৃহিণী, 

তাঁরা ভোর থেকে উঠেই ঘরদুয়ার ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করেন। 

ধীর! নিজের হাতে ন। করেন, তীবরা ঝি-চাঁকরকে দিয়ে করিয়ে নেন। বাম্না-বারা, 
হাট-বাজার, আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র, সকল বিষয়েই গৃহিণীর ম্ততীক্ষ লক্ষ্য থাঁক! 

দরকার | অনেকে রাধুনী রেখে থাকেন। কিন্ত নিজে উপস্থিত থেকে রান্নার 
তদারক কবেন। কে কী খেতে ভালবামে, কাকে কী খাবার দিতে হবে, সে-সব 

বিষয়ে তারা এত সযত্রু দৃষ্টি রাখেন যে, বাড়ীর লোকের কোনও অন্থবিধ! হয় না । 
ঠাকুর বা ঝি-চাকরের হাতে রান্নার ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে গেলে খাগ্যিবস্ত তো “অখা্ত* 
হবেই, তা"ছাড়া স্সেহ-যত্ের স্পর্শ না পাওয়াতে পরিবারের সকলেই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়বেন । 

পরিবাবের স্বাস্থ্যের উন্নতি বা স্থস্বতা নির্ভর করে প্রধানতঃ খাগ্যের পুষ্টিকাঁরিতা ও 
বিশ্ুদ্ধতার উপর। সে বিষয়ে গৃহিণীর সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজনে সর্বাগ্রে । 

এ-ছাড়া ঝি-চাকর বিশেষত; আজকালকার ঝি-চাকরদের উপর পূর্ণ বিশ্বাম বাখ! 

কঠিন। অনেক গৃহিণী বিশেষ বিপদে পড়েছেন এইভাবে বিশ্বান করতে গিয়ে । 
এইভাবে নিজেই যর্দি কিছু সতর্ক লক্ষ্য নিয়ে চলেন, তবে সে গৃহিণীর গৃহে শ্রী ও শাস্তি 

বঙ্গায় থাকবে, আশা করা যায়। এবং এই ধরণের গৃহিণীকেই "গৃহলক্ষ্মী” আখ্যা 

দেওয়া যায়। 

বর্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে অনেক সংসারেরই অবস্থা বা হালচাল, রীতিনীতির 

পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থ উপার্জনের নেশায় পেয়েছে যেন নারীদ্দের। পুরুষের সঙ্গে 
স্পট শিস সস 

* “আনন্দবাজার পত্রিকা” রা মাঘ, ১৩৬১ সাল। 
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গৃহলন্মমীর কর্তব্য 
সমানে তীরা ছুটেছেন বাইবে-_কর্থক্ষেত্রে। এতে ঘে ঘরেব টাঁন কমে যায়; এ কথ! 
আঁশ করি কেউ অন্বীকার করবেন না। গৃহলক্্মীর আসন ছেড়ে তীঁরা চলেছেন 

অর্থের তাগিদে এবং ত্বীরা চাউছেন সেই অর্থের সাহাঁযো গৃহকে শ্রীমত্তিত কলে 
তুলতে । এদিকে ঘরের কাজের ভার হয়ত থাকল বেতনভোগীদের উপর-_-অনেকে 
বি-চাকর-_তাঁর উপর বধুনী বাঁমূনও রাঁখেন ; স্থৃতরাঁং সব কাজের ভার তাঁদের 
উপর দিয়ে গেলে গৃহিণীর সঙ্গে গৃঙ্েব সম্বন্ধ থাকে কতটুকু ? 

সেকালের দিদিমাদের ভাড়ার ঘরের প্রতিটি জিনিষের যে পরিচ্ছন্্-সৌন্দর্ম্য ও 
যত্বের নিপুণতা দেখতাম, এ যুগের মেয়েদের ভীড়াঁরে সে-যত্ব বা সৌন্দর্ধযাবোধ 

দেখি না। মা-দিদিমাদের আচারের হাঁড়ি গুলি, বড়ির হাঁড়ি গুলি, নিজের হাঁতে তৈরী 
শিকাগুলির এত যত্ব ছিল যে, ভাঁড়াবে ঢুকলে ছৃ'দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হ'ত । তীদের 

আঘিক অবস্থা হয়ত তেমন সচ্ছল ছিল না, তবুও তাঁদের সঞ্চয় বা সংগ্রহ করবাঁর 
দিকে যেমন উৎসাহ এবং চেষ্টা ছিল, তেমণন সেগুলি যাঁতে সারা বৎসর ব্যবহারঘোগা 
থাকে সেজন্য তাদের যত্বও ছিল যথেষ্ট । যেন তাদের বাজ্যপাট ছিল রান্নাঘর এবং 

ভাভাঁর ঘর জুড়ে । এ-সব ঘর ছুবেল! বাঁটা দেওয়া, সন্ধ্যাঁবেলায় “সাঝের প্রদীপ” ও 
ধুনো ঘেওযার রীতি ছিল এই পব ঘনে। এখন অবশ্য দিনকাল বদলে গেছে। 

মা্নষের আর্বিক অতাবে কচিও বদলে গেছে । এবং মেয়েদের ও-সব বিষয় নিয়ে 

যাথাখাটানোতে গৌরব বোধ হয় না, মনকে এ সব বিষয়ে লিপ্ত করাতে অযথ শ্রম 

বা সময নষ্ট করা, মনে করেন হয়ত । 

যে গৃহিণীর! শ্বামীর সঙ্গে অর্থোপার্জন করেন বাইরে গিয়ে, তাদের গৃহ এবং 

পরেবারের অবস্থা কি দাড়ায় সহজেই অনুমান করা যায়। মনে করুন ক্লান্ত দেহে 

অবপন্ন মনে ম্বামী ফিরলেন কর্মস্থন থেকে | তখনও হয়ত স্ত্রী ফিরতে পারেন নি বা 

একসঙ্গেই হয়ত ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে ফিরছেন । সে অবস্থায় শ্বামীকে যত্ব করে খেতে 

দেওয়া, তার জামা-কাপড়-জুতা! এগিয়ে দিয়ে একটু বাতাস করা কিংবা হাসিমুখে 

ছুটে মিষ্টি কথ! বলা এ ধরণের কোনও কাজই করবার মত সেই গৃহিণীর উদ্যম 

অবশিষ্ট থাকে কি? স্বামীর প্রতি তবে কর্থব্যের ক্রটি হ'ল। 

আমাদের বাংলায় মেয়েদের ( বর্তমান বাংলায় ) স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভারতের অন্য 
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ভারতের নারী 

প্রদেশের মেয়েদের তুলনায় অনেক হীন, কাঁজেই ঘরের এবং বাইরের কাঁজ ছুটোই 
ধারা প্রাণপণে সমানভাবে চালাতে চেষ্টা করবেন, তীরা ভবিষ্যতে ভগ্রস্থাস্থ্য হয়ে 

পড়বেন কিংব! হয়ত আরও শোচনীয়ভাবে অকালমৃত্যু বরণ করবেন। 
সম্তান ধাদের আছে, তাদের সন্তানদের লালন-পালনের ভার “আদ্লা'র উপর 

দিয়েও অনেকে অর্থের জন্য চাকরি করে থাকেন। কিন্তু মা'র সান্নিধ্য না পাওয়ায় 

শিশুদের মন ভাল থাকে না এবং মা'র পরিচর্ধ্যা ও যত্ব না পেলে শিশুদের দেহ ভাল 

থাকে না। জননীর সুস্থ দেহ ন1! থাকলে সন্তানও সুস্থ দেহ পাবে না; স্ৃতরাং এক্ষেত্রে 

মাতার কর্তব্যের ক্রটি দেখা দেবে । ফলে যে সব নাগরিক তৈরী হবে ভবিষ্যতে তার! 

দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ লাভ ন1! করাতে সমাজের ক্ষতির কারণ হবে। 

ধাদের স্বামীদের অর্থোপার্জনের যোগ্যতা কম, অথচ সংসারের অভাব বেশী, 
সেক্ষেত্রে তাদের বাধ্য হয়ে উপার্জনের চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু ধারা বাড়িতে ঠাকুর, 
চাকর, ঝি, আয়! এবং প্রাইভেট টিউটাঁর (ছেলেমেয়েদের) ইত্যাঁদি রেখে মোট! টাকা 
খরচ করেন, অথচ স্বামীর সঙ্গে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন, তীরা যে শুধু 

প্রয়োজনে পড়ে চাকরী করেন তা মনে হয় না। এট! হয় তাদের সৌখিন 
খেয়াল, কিংবা! তীর স্বামীর অজ্জিত অর্থকে ঠিক “নিজের+ বলে মনে করতে 

পারেন না । | 

অনেক উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের দেখেছি ধার] নিজের অজিত অর্থকেই প্ররুত নিজের 

বলে মনে করেন, স্বামীর অজিত অর্থকে সেভাবে নিতে পারেন না বা স্বামীর কাছে 

হাত পাততে সঙ্কৌোচ বোধ করেন । এটা মোটেই ললাংসারিক জীবনে বাঞ্ছনীয় নয়। 

আজকাল গ্রামে দরিদ্র মেয়েদের মধ্যে বাঁড়িতে বসে “বিড়ি' তৈরী করে অর্থোপার্জন 

করা একটি রীতিমত রেওয়াজ ব1 প্রথার প্রচলন হয়েছে। এর ফলে তার্দের 
পুরুষেরা অনেকে অলস-প্রকৃতির হয়ে পড়েছে। স্ত্রীর এবং কন্ঠার অজিত অর্থে সংসার 
তাদেয় শ্বচ্ছন্দে চলে যায়। পুরুষদের স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে, অকালবার্ধক্য দেখা 

দিচ্ছে। 

মানুষের মন ঘরমূুখী। পুরুষ বাইরে থেকে আনবে অর্থ উপার্জন করে, ঘরে নারী 

সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করে পুরুষকে দেবে স্বাচ্ছন্দ্য । উভয়ে উভয়ের প্রতি কোনও ন! 
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নারী-প্রগতি 

কোনও বিষয়ে নির্ভরশীল না হলে স্থামী-নত্রীর সম্বন্ধের মাধুর্য ক্ষু্ন হয়। নিজেদের 
বিলাসপ্রসাধনের ব্যয় সঙ্কৌোচ করে, মিতব্যপী হয়ে সংসারের কাজ যথাসাধ্য নিজ 

হাতে করলে এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সাধ্যমত নিজে দিলে সংসারের অর্থের 

প্রয়োজন কমে, অথচ স্বামী ও সন্তান সকলেই কলাযাণীর কলাণ হস্তের পরিচর্ধ্যা পেয়ে 
ধন্য হয় এবং সংসারের শাস্তি ও শ্রী অক্ষুণ্ন থাকে । গৃহের শ্রী এবং শাস্তিরক্ষাই গৃহিণীর 
প্রধান কর্তব্য এবং তাই ত" তাকে “গৃহলক্ষী” বলে শ্রদ্ধ! জানান হয়। 

১৬। নারী-প্রগতি* 

আজকাল নাবী-প্রগতি বলে প্রায়ই একট। কথ। অনেকের মৃখে শুনতে পাওয়া 
যায়। তার প্রকৃত অর্থ ভেবে দেখ বিশেষ প্রয়োজন । 

মেয়ের! লেখাপড়! শিখরে-_পাশ করবে, চাকুরী-স্থলে পুরুষদের সঙ্গে নাঁমছেন 

প্রতিদ্বন্থিতায়, মাসের শেষে তার উপার্জনের অর্থে সংসারে আসছে সচ্ছগত!, 

পরিচ্ছদের স্বল্পতার অপরের সঙ্গে পাল! দিয়ে বা কজ, লিপষ্টক মেখে শীফন-জর্জঞেট 
পরে আর কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে দশটা-পাঁচট| অফিপ করে যে মেয়ে সংসারের 
উপাঞ্জন বাড়াচ্ছেন এবং কোন সিনেমা বা রেস্তের1 যার বাদ যাচ্ছে না, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনিই নারী-প্রগতির আদর্শস্থানীয়া বলে পবিগণিত হন। কিন্তু 
প্রগতির অর্থ এত সন্কীর্ণ করে দেখা তো ঠিক হবে ন। 

প্রগতি হচ্ছে অগ্রগতি। প্রগর্তির সক্ষে সভ্যতার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। যে জাতি 
যত সভ্য বা উন্নত হবে সে জাতি তত প্রগতিশীল বলে পরিচিত হবে। নির্দিষ্ট কোন 

কালের মধ্যে একে সীমাবদ্ধ করা যায় না। প্রগতি বিভিন্ন ষুগে বিতিন্ন রূপ নেয়। 
এককালে যাকে প্রগতি বলে ধরা যায়, পরবস্তী যুগে হয়ত সেটা হয়ে যায় অচল। 

আবার যে ব্যবস্থা! এককালে অচল বলে হয় পরিত্যক্ত, অন্ত যুগে তাকেই প্রগতি 
অনুকূল বলে ধরা হয়ে থাকে । 

“আনন্দবাজার পত্রিকা” হইতে গৃহীত । 
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ভারতের নারী 

নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বতন্ত্র ব্যক্তি-সত্তা আছে। এই ব্যক্তি-সত্তার পরিপূর্ণ 

বিকাশই প্রগতি । পুকষের কর্মক্ষেত্র বাইরে। জ্ঞান ও কর্মের মধ্য দিয়ে স্বকিছু 

বাধা অতিক্রম করে বেঁচে থাকাই তার জীবনের সাধনা । সেখানে তার 

পৌরুষ। কিন্তু নারীর হৃদয় অন্তমূথী। ঘর বাঁধতে হয় নারীকে । এইজন্য 
তাকে করতে হয় গৃহসাধনা। দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে সমাজজীবনকে তার সংযুক্ত 

রাখতে হয়। এইজন্য তাকে ছুঃখ-কষ্টের তপস্তাও করতে হয়। তার জন্য চাই তার 

শক্তির সাধনা । তাইতো “সর্বংসহা” ধরিত্রীই নাবীর আদর্শ । সমার্জে নাবী ও 
পুরুষ উভয়ের স্থান আপাদা, কিন্তু উভয়ে উভয়ের পরিপূরক । 

আগেই বলেছি প্রগতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ নেয়। আমি অবশ্ত নারী-প্রগতির 
কথা বলছি-__-আর বিশেষ করে আমাদের দেশের কথা । বৈদিক যুগের ভারতের সমার্জ- 

ব্যবস্থা আত্মিক, ধাম্মিক ও পার্লৌকিক উন্নতিদাধনার চিন্তার মধ্যে মূলতঃ সীমাবদ্ধ 
ছিল। এই খাধন-পথে যিনি যত বেশী এগিয়ে যেতেন, তিনি তত প্রগতিশীল বলে 

খ্যাত হতেন। উপনিষদের যুগে মৈত্রেয়ী ছিলেন প্রগতিশীল! নারী । যে ধনে অমৃত 
লাভ হয় না, সে ধন হেলায় পরিত্যাগ করে তিনি অমৃত সাধনায় আত্মনিয়োগ 

করেছিলেন। তাই এই প্রগতিশীলা নারীর মুখস্থিত বাণী-_-“যেনাহম্ নাস্বতাস্তাম 

কিমহম্ তেন কুর্ধ্যাম? আজও অমর হয়ে রয়েছে। 
এরপরে কাঁলিদাষের যুগে দেখতে পাওয়া! যায়-_ আধ্যাত্মিক সাধনা ছাড়াও সে 

যুগে শিল্প, সঙ্গীত ও কলাবিগ্ঠার চর্চা হ'ত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নারীসমাজ স্বীয় 

প্রতিভার পরিচয়ে পরিচিত হয়েছিলেন। পরবর্তী মুসলমান যুগে অবশ্ত নারীর 
ব্যক্তিত্ব সঙ্কুচিত হয়। আমাদের দেশের নারীর! মুখে মুখেই নানা নীতি ও ধর্মকথ। 
শুনে এবং নিজেদের পারিপার্থিক ও সাংসারিক অভিজ্ঞতা থেকেই নিজেদের গাহস্থয 

জীবনের জন্য আদর্শ তৈরী করতেন। আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ মাতাই ছিল সে 
যুগের নারী-প্রগতির চরম কথা । 

ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের দায়িত্ব নারীর । যুগের পরিবর্তনের স্ঙ্ষে শিক্ষা-পদ্ধতিরও 

পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে ১ বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিস্তাঁধারার সঙ্গে যদি নারী নিজেকে 

যুক্ত করতে না পারে তবে সেটা হবে তার প্রগতির অস্তরায়। নারীর মুঠি 
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নারী-প্রগতি 

শাশ্বত মাতৃমৃর্টি-সে সেবাময়ী, ন্রেহময়ী, করুণাময়ী। কোন শিক্ষা যদি 
তার হৃদয়ের এই সহজাত কোমল বৃত্তিকে নষ্ট করে দেয়, তবে সে শিক্ষা পুকষের 

পক্ষে শিক্ষণীয় হলেও নারীর পক্ষে অবশ্ঠই পরিত্যাজ্য । আবার নারী যদ্দি শুধুমাত্র 
তাক হয়ের কোমল বৃত্তিগুলিই চচ্চা করে- বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বা শিক্ষা 
ব্যবস্থায় শিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারে, তবে তার 'প্রগতি হবে ব্যাহত। 
তাই নারীর হৃদয়ের সহজাত কোমল বৃত্তিগুলির সঙ্গে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সমন্বয় 

সাধন ঘটাতে হবে নারীকে । জাতির ভবিষৎ কর্ণধারগণকে উপযুক্ত নাগরিক 

করে গড়ে তোলবার দায়িত্ব নাবীব__আবার সংসারের শ্রীশান্তি রক্ষার দায়িত্বও 

নারীর । তাই তাঁর শিক্ষায় যদি সমন্বয় না] আসে, তবে এ দাত্িত্ব সেকখনই ঠিকমত 
পালন করে উঠতে পারবে না । 

অর্থ নৈতিক, রাষ্ত্রিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নাঁরীর অগ্রগতির বিচার করতে 

হবে। বর্তমান যুগে সমাজব্)বস্থা এমন একটা অবস্থাব মধ্যে এসে পৌছেছে, সেখানে 
নারী ও পুরুষ উভয়ের অশ্মিলিত কর্পের প্রয়োজন । জীবনের অর্থ নৈতিক মান 
নেমে গেছে অনেকখাঁনি। তাঁকে উচ্ঠ করার জন্য পুরুষের পাশে এসে 
অর্থেপার্জনের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে হয় নারীকে । রাষ্ট্রের ও সমাজের অধিবাসী 
হিসাবেও নারীর কর্তব্য আছে। এই সমস্ত কর্তব্য যে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে 
পারবে সেই প্রগতিশীলা। 

বর্তমান নারী-সমাজ যে পথে চলেছে, তাকে আমরা ঠিক প্রগতি বলে মেনে 
নিতে পারি না। যদিও বৃহত্তর মানব-সমাজে শিক্ষায়, সাহিত্ো, দর্শনে, রাজনীতিতে, 

বিজ্ঞানে কোন ক্ষেত্রেই নারীর মূল্য কম নয় বা অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে তার স্থানও 
বড় কম নয়। সুযোগ ও স্থুবিধা পেলে সর্বক্ষেত্রেই ঘে নারী তার প্রতিভার 

পরিচয় দিতে পারে তাঁও সর্বজনস্বীকৃত। তবুও একটা কথ! থেকে যাচ্ছে। 
নারী-হাদয় মাত-হৃদয়-_ন্েহ, প্রেম, প্রীতি, দয়া, মায়া, সেবা, সহান্গভূতিতে 
পরিপূর্ণ। মানবের সমস্ত কোমলপ্রবৃত্বির আধার নারী-হাদয়। বিধাতা তাকে 
এ ভাবেই হৃষ্টি করেছেন। তাই বাইরের জগতে নিজের স্থান করে নিতে যদি তার 
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গৃহের সৃথ্ন্ধ অন্বীকার করতে হয়, তার পারিবারিক পরিবেশ অশান্তির হাঁওয়াঁয় 
বিষাক্ত হয় ওঠে, তবে সে প্রগতি কল্যাণকর নয়। কল্যাণকর কিছু না থাকলে 
তাকে প্রগতি বন! চলে না। 

নারীর কোন্ কাজ প্রগতি বা প্রগতি নয়, তার বিচার হবে তার কাজের উদ্দেশ্থয 

দেখে। একই কাজ কাউকে প্রগতির পথে অগ্রনর করে দিতে পারে, কাউকে 

বা দিতে পারে পিছিয়ে। কোন রুগ্ন বা অর্থোপাঞ্জনে অক্ষম স্বামীর স্ত্রী চাকুবি 

করে সংসার চালাচ্ছে ব কোন বিধব। নাবালক শিশুসন্তানদের ধ্বংসের হাত থেকে 

রক্ষ। করার জন্য সংসারের গণ্ডতী পার হয়ে বাইরের জগতে এসেছে কর্মসংস্থানের 

আশায়, ব| কোন মেয়ে সংসারের অন্বচ্ছলতা৷ দুরীকরণের জন্য অর্থোপার্জন করছে, 
অখধব! কোন মেয়ে যার বিয়ে হল না চাকুরিকেই সে জীবনের অবলম্বন ব'লে ধরে 

নিল--এদের এই কর্মের মধ্যেই আছে ত্যাগ, আছে সংসারের জন্য মঙ্গল কামন!। 

আজকাল অনেক শিক্ষিত! নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে বৃহত্তম কর্মজীবনে 

ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের উন্নত ভাবধারা, স্যজনী-প্রতিভা বিশ্বমানবের কল্যাণে 
নিয়োজিত হয়। আবার কোন কোন নারীর সংসার কর্তব্যের পরেও নিজন্ব যে 

সময় বা শক্তি থাকে, তা ছারা সে সমাজ-কল্যাঁণে সেবাত্রতী হয়। যে শক্তি বিশ্বের 

কল্যাণ সাধন করতে পারে, নারী তার সেই শক্তিকে সংসারের গণ্ডতীতে আবদ্ধ ন। 

রেখে নিজেকে বিশ্বের দরবারে হাজির করছে, তা দ্বারা বৃহত্তর মানব-সমাঁজের 

প্রভৃত কল্যাণ সাধন হচ্ছে--এসব ক্ষেত্রেই নারী কর্মকে প্রগতি বল! যায়। কিন্ত 
অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যায়, বিন! প্রয়োজনে কেবলমীত্র নিজেদের বিলাম-ব্যসন চরিতার্থ 

করার আশা'ম নারীরা এসে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে । চাঁকুরির ক্ষেত্রে পুরুষের 

সঙ্গে নেমেছে গ্রতিৎবন্বিতায়। তাঁদের উপাঞ্জিত অর্থে না আসে সংসারের স্বচ্ছলতা, 

না হয়, সমাজের কোন মঙ্গল। আচার-বাবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের পরিপাট্যে 

প্রগতির ধ্বজা উড়িয়ে এরা! চলেন সর্বাগ্রে এবং প্রগতির গালভরা ব্ড় বড় বুলিই 
এদের মুখে শোনা যাঁয়, কর্মক্ষেত্রে এর বিপরীত আচরণ করে থাকেন। এনা 
প্রগতিশীল না হয়ে প্রগতির পরিপন্থী হন। 

আগেই বলেছি কর্ম কল্যাণকর ন! হলে তাকে প্রগতি বলা চলে না। যেনারী 
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উপবুক্ত শিক্ষা! পেয়েছে, সে পারিপার্থিক আবেষ্টনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবার 
বিচ্যাও আয়ত্ত কৰতে পাঁরবে। প্রগতির পথে চলাও তাঁর পক্ষেই সহজ । 

১৭। রন্ধনশালায় নারী* 

বাঙ্গালী মহিলার জীবনে রান্নাঘর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান । অপরাহ্ের 
সামান্ততম অবসর বাদ দিলে তাকে প্রাতঃকাল থেকে ব্াত্রি পর্ধাস্ত এমন কি অনেক 

পরিবাবে মধ্যব্াত্রি পধ্যন্তও রান্নাঘরে কাটাতে হয়। আধুনিক শিক্ষিত পরিবারে 
অনেক তরুণী রান্নাঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে বিরক্ত অনুভব করেন এবং অশিক্ষিত 

দাপদীসীর উপত সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকেন। বর্তমান বাঙ্গালী-সমাজের 

দৈহিক অবনতির যতগুদি কাঁবণ আছে, এটিও তাদের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ । 
নিজেদের শিক্ষ1, সংস্কৃতি, রুচি ও প্রাণেব দরদ দিয়ে সামান্ত পরিশ্রমের পরিবর্তে 

গৃহস্থ মহিলার! যেভাবে পরিবারের পকল লোককে পরিতৃত করতে পারেন, 

ঝি-চাঁকরের দ্বারা তাঁর সামান্ততম অংশও পূর্ণ হয় না। বান্মাঘরে ঝি-চাকরের 
প্রতিপত্তিতে না আছে প্রাণ ন৷ আছে তৃপ্তি । 

পরিবারের সকশের শারীরিক স্থস্থতা, মানপিক প্রক্ুললতা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে 

পোষাক-পরিচ্ছদ, অনক্কার ও প্রপাধনের মতই বান্নীঘরের দিকেও শিক্ষিত মহিলাদের 

দৃষ্টি আরোপ করা উচিত। 
পরিবারের কর্ণধার যেমন সকলের প্রতি কর্তবোর জন্য আপনার শরীর ও প্রাণ 

পাত করে চলেছেন, তেমনি পরিবারের সকল লোকেরই উচিত তান্র দিঁকে কর্তবাপূর্ণ 

দুষ্ট জাগ্রত রাখ!" সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, এ একজনের কর্মক্ষমতার উপরই 
সম্বস্ত সংসার নির্ভর করছে। তাই তীর শবীব, মন প্রভৃতি ঘাতে সুস্থ থাকে, তার 

প্রতি সকলের লক্ষ্য গাখ। কর্তব্য । 

এই সমস্ত পরিবারের নারীদের কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ করে আহারাদির দিকে 

* “আনন্দবাজার পত্রিকা” (৯ই বৈশীখ, ১৩৬৩ সাল ) হইতে গৃহীত। 
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তাহাদের কতদূর সজাগ থাকা উচিত, সেই বিষয়েই আলোচন] করার চেষ্টা করব। 

“বাচবার জন্যই খেও, খাওয়ার জন্যই বেঁচো না” এই প্রবাদ বাক্য থেকে স্পষ্টই 
খাওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। উদর-পৃপ্িইি আহারের একমাত্র উদ্দেশ্ট নয়। 
বাচবার জন্য, সত্যিকার জীবনীশক্তি নিয়ে পৃথিবীর কাজ করার জন্যই আহারের 
প্রয়োজন । তাই আহাধ্য দ্রব্য পরিবেশন ও গ্রহণের বিশেষ কতকগুলি ধার। আছে। 

অনেক পরিধারেই শুনতে পাওয়া যায়, পরিবারের কর্তা আজ না খেয়ে অথবা 

গত রাত্রের বাপি খাবার কোন রকমে নাকে মুখে গুজে অফিসে রওনা হয়েছেন। 
কারণ অন্বেষণ করণে জানা যায় অনেক কিছু । হয়ত বা সময়মত বাজার এসে 

পৌছয়নি, অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় বা ঘুম থেকে উঠতে দেরী হওয়ায় খুব 
চেষ্টা! করেও সমস্ত রান্না! সময়মত সম্পন্ন করা যায় নি। অস্থস্থতা ব! অনুরূপ কোন 

জরুরী কাজের কথা ব্বতন্ত্র। কিন্তু অনেক স্থানে আলম্য এবং কর্তব্যজ্ঞানহীনতাও 

এর জন্য দায়ী। কোর্ট-কাছারী, অফিস এবং স্কুল-কলেজের যাত্রীদের সময়মত 

ন্নান-আহার করিয়ে নিয়মিত কাজে রওনা করিয়ে দেওয়া পরিবার-কক্রীর একট 

বিশেষ দায়িত্ব হওয়া উচিত। যার যে সময় রওন! হওয়ার কথা, তার অনেক আগেই 
বান্না সম্পন্ন করা কর্তব্য। হাতের কাছেই কর্মস্থল পাওয়া যায় না বা সকলের 

ভাগ্যে মোটরগাড়ী জোটে না। অল্প-বিস্তর সকলকেই হাটতে হয় এবং ট্রেনে, ট্রামে, 

বাসে ঠাপাঠাপি করে দীড়িয়ে এবং ঝুলে ঝুলে জীবন বিপন্ন করে চাকুবীস্থলে 

পৌছিতে হয়। দেরী হলে লাল কালির দাগ পড়ার, মাইনে কাটার এবং বড়বাবুর 
কটু কথ! শোনার সম্ভীবনা থাকায় যাত্রাকালে অফিস-যাত্রীদের কোন কাগুজ্ঞান 

থাকে না। এ-হেন অবস্থায় পেটে কম ভাত পড়লে সারাদিন তার কি অবস্থা হয়, 
তা৷ সহজেই অনুমেয় । তাছাড়া সময় অভাবে উত্তপ্ত কতকগুলি খাদ্য মুখ পুড়িয়ে 
গোগ্রামে গিলে ছোটার ফলও অতীব ভয়ঙ্কর । ছুই একদিনে এই বিষক্রিয়ার ফল 

উপলবি করা! যায় না। কিন্তু যাকে বাকী জীবন এভাবেই চলতে হবে, তার ভবিষ্যৎ যে 

কতথানি বিষাদময় তা অনেক অফিস-যাত্রীই এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবারের 

লোকেরা! তিলে তিলে অনুভব করছেন। দুরারোগ্য বোগে ক্রমেই জীবনীশজি 

হারিয়ে চাকুরে সংসারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে আনেন। নির্ধারিত সময়ের অল্প 
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কিছুকাল আগে রান্না সম্পন্ন করতে পারলে, ধীরে-স্থস্থে কম বা বেশী না৷ থেয়ে কচিমত 

এবং পরিমাপ-মত আহার করা যায় এবং আহারের পর বেশ কিছু বিশ্রাম 

নিয়ে ধীরে ধীরে রওনা হওয়া সম্ভবপর হয়; এই ব্যবস্থা পরিবার-কর্তার পক্ষে 

যেমন স্বাস্থাপ্র্দ পরিবার-কজ্জার পক্ষেও তেমনি তৃপ্তিদায়ক । সমস্তদদিন চাঁকুরে যেমন 

অভুক্ত না থেকে প্রফুল্ল মনে আপনার কাজ করতে পাবেন, বাড়িতে মহিলাপাও তেমনি 

মানসিক উদ্বেগ না রেখে নিশ্চিন্তে গৃহস্থালীর অন্যান্ত কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। 

চাকুরেদের সকালে এই খাঁওয়াট। শুক্ত, চচ্চড়ি, ডাটা প্রভৃতি দিয়ে বাশিকৃত না 

করাই উচিত। কারণ, ওগুলো খেতে ভাল লাগলেও সময় বেশী লাগে; সে ধরণের 
সময় অনেকেরই হাতে থাকে না। ভাই অবস্থানুযায়ী মাছ, ডাল, ভাজা, তরকারি 

প্রভৃতি সাধারণ খাবারের ব্যবস্থাই উপযুক্ত । এই খাবারগুলি সব সময়েই লঘুপাক 

হওয়া বাঞ্ছণীয়। বাত্রে অথবা ছুটির দিনে আমোদ-আহ্নাদ করে সবাই মিলে নৃতন 
কোন আহাধ্য গ্রহণ করা আনন্দদায়ক | 

বিদ্যাশিক্ষার মত রান্নাও বিশেষ যত্বসহকারে শিক্ষা করতে হয়। সঙ্গীত-পিপান্থকে 

গান শুনিয়ে যতট1 আনন্দ পাওয়া যায়, নিজ হাতে প্রত্তত নৃতন নৃতন খাবার খাইয়েও 
অন্থরূপ আনন্দ পাঁওয়! যায়। যত্বসহকারে ধীরে ধীরে চেষ্টা করলে অতি অন্ন 

সময়েই একজন পাকা! রাধুনী হওয়া যায়। 
রোজ একই রকম খাবার খেতে খেতে মুখে অরুচি আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক । 

তাই বাড়ীর মেয়েদের উচিত নৃতন নৃতন খাবার তৈরী শিক্ষা কণা । 

রান্নাঘরের পরিফ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কিন্ত 

আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারে এই ঘরটি অন্তান্ত ঘর অপেক্ষা অনেক অযত্বে থাকে 3 
ঝুল, কালি, কয়লা, ঘুটেতে এর রূপটি অতীৰ কুৎসিত। তাছাড়া তরিতরকারীর 
খোসা, ভাতের ফেন প্রভৃতি ছারা এর পার্বতী স্থান পর্য্স্ত নোংর। করে রাখা হয়। 

এ কাজটি করা মোটেই উচিত নয়, কারণ প্রত্যেকটি জিনিষের পরিচ্ছন্নতা পরিপাক- 

ক্রিয়ার সাহায্য করে থাকে । 

আহার পরিবেশনকালে রাধুনীকে অনেকভাবে সংযত থাকতে হয়। ফোন 
প্রকার উত্তেজিত ব1! বিরক্তির ঘটনাও খাওয়ার সময় উত্থাপন কর। উচিত নয়। কিন্তু 
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আমাদের বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নানাগ্রকাঁর সাংসারিক জটিল 
সমস্যা খাবার সময়ই আলোচনা কর! হয়। ফলে অশান্ত মন গিয়ে খাওয়ার দরুণ 

পরিপাকক্রিয়ার যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে থাকে এবং অন্যমনস্কতার জন্য জিভেতে কামড় 

লাগা, গলায় খাবার বেধে যাওয়ার বিপদ ঘটার সম্ভাবনা খুব বেশী। তাছাড়। 

তর্কের জন্য খাবার সময় বেশী কথা বলায় আহাধ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্তিত হয় না এবং 

হজমক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটতে থাকে । 

এই তো! গেল পুরুষদের আহারের প্রতি নারীদের কর্তবোর কথা । নারীদের 

নিজেদের প্রতিও তাঁদের অনেক কর্তব্য আছে। তীরা এমন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বা 

্বাস্থাপ্রদতাবে সংসারের প্রতিটি কাজ করবেন, যাতে তার! নিজেরাও প্রত্যেকটি 
কাজের মাধ্যমে আনন্দ পাঁন, শক্তি পান। নিজের বুদ্ধির দোষে বা অশিক্ষার জন্য 
এমন কুসংস্কার অনুসরণ করবেন না, যাতে তিনি নিজে ক্রমে ক্রমে হীনবল হয়ে 

'অভাবের সংসারে সমস্যা! বাঁড়িয়ে তোলেন । অবলরমত বিশ্রাম লওয়া, লঘু হাঁসি- 
ঠাট্টায় অংশ গ্রহণ কর।, বাড়ীর বাইবে বেড়ান, বন্ধু-বাদ্ধবের সঙ্গে ভাবের আদান- 

প্রদান করা, সমরমত আ্বান-আহার কর এবং সংস্কৃতিগত আলোঁচনাঁয় অংশ গ্রহণ করা 

উচিত। উৎরুষ্ট সাহিত্যপাঠ নারীজীবনের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ । এই 

সমস্ত ক্রিয়াকলাঁপে নারী তাঁর জীবনীশক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবাঁবের কচি অনায়াসেই 

বাড়িয়ে তুলতে পারেন । 

১৮। নারী-সমত্যা* 

আজ তোমাদের কাঁছে মেয়েদের সমশ্তা স্বন্ধে বলব ; মাহ যত প্রাচীন 

এ-সমস্তাও তার বাহরূপে ততই প্রাচীন, কিন্তু মূলে গেলে তা আরও্বেশ প্রাচীন । 

আর যে বিধি সে সমন্তার নিয়ন্ত্রণ করে ও তার সমাধানের সন্ধান দেয়, তাকে জানতে 

হলে যেতে হবে বিশ্বস্থির আদিতে হৃঠিরও বাহিরে । 

“প্রীঅরবিন্দ মন্দির বন্তিকা” হইতে গৃহীত। 
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প্রাচীনতম এতিহধারাঁর কোথাও কোথাও, সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীনগুলিতেই বলা 

হয়েছে যে, বিশ্বস্থ্ির হেতু হ'ল শিজেকে বাহিরে বস্তভৃত প্রকট করে দেখবার জন্য সেই 
একম্ সৎ-এর ইচ্ছা ; তার এই আত্মবিহ্ছজনে প্রথম ধাপ হ'ল চিৎশক্তির আবির্ভাব । 

তাই প্রাচীন সব এতিহা বলে থাকে যে, পরাৎ্পর হলেন পুকষ এবং.চেতনা স্ত্রী 

এই রকমে কুত্রপাত প্রথম বিভেদের, সুচনা! লিঙ্গভেদের ; আর এই রকমেই এল 
নাবীর আগে পুকষের স্বান। বস্তত: স্্টির পূর্বে যদিও দুজনে এক, অভিন্ন এবং 

যুগপৎ, অস্তি, তবু পুরুষ প্রথমে সিদ্ধান্ত করলেন এবং তারপর প্রকৃতিকে প্রকট করে 

ধরলেন সে-সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে । এর অর্থ প্রকৃতি ছাড়া স্ষ্টি নেই, আবার 

কারণ হিসাবে পুরুষের ইচ্ছ! ছাড়! প্রকৃতির প্রকাশ নেই। 

অবশ্য প্রশ্ন তোলা যায 'এই ব্যাখ্যা একান্ত মানুষী বচন! কিন1। কিন্তু সত্য 

কথা বলতে গেলে, যে ব্যাখ্যাই মানুষ দিক- অন্ততঃ তার প্রকাশের ভঙ্গিতে তা 

সর্ববদ1 মানুষী ভাবের হতে বাঁধ্য। ব্যক্তিবিশেষ অজ্েয় এবং অচিস্ত্যের হিকে 

তাদের আধ্যাত্মিক উত্তরণে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন মাুষী প্রকৃতিতে একটা 

অপূর্ব ও প্রায় অনির্বচনীয় উপলব্ধির মধ্যে যুক্ত হয়েছেন লক্ষ্যের সঙ্কে। কি যখন 

তাঁর! চেয়েছেন অপরেও সেই আবিষ্কার দ্বারা উপকৃত হোক, তখন জিনিষটিকে 

ভাষায় বাধতে হয়েছে, বোধগম্য করে তুলতে গিয়ে মানুষী করেই ধরতে হয়েছে, 

প্রতীকের আশ্রয়ে ধরতে হয়েছে। 

কথ। তোলা যেতে পারে আবহমানকাল ধরে নারীর উপর পুরুষ যে আশা পোষণ 

করে আসছে তার শ্রেষ্ঠত্বোধ, তার জন্য কি দায়ী নয় এই সব অভিজ্ঞতা এবং 

তাদের বর্ণনা? কিম্বা এত ব্যাপক বিস্তৃত যে, শ্রেষ্টত্ববোধ তাই জন্ম দিয়েছে এসব 

অভিজ্ঞতার স্যত্রকে? 

মোটের উপর, মূল কথাটি তবু অবিসম্বার্দী £ পুরুষ নিজেকে ভাবে শ্রেষ্ট এবং 
চায় প্রভুত্ব করতে, নারী নিজেকে বোধ করে নিপীড়িত এবং প্রকাশ্তে অথবা গোপনে 

করে বিদ্রোহ ; যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই নরনারীর ছন্ব_শানা রূপে নানা 

ভঙ্গিতে প্রকাশ হলেও তার মূলে এই একই জিনিষ । 

অবশ্ঠ পুরুষ সব দৌষ চাপায় নারীর উপর, আর ঠিক তেমনি ভাবেই নারী সব 
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দোষ চাপায় পুরুষের উপর, প্রকৃতপক্ষে দু'জনেরই পাওয়া উচিত সমান দৌষের 

ভাগ এবং কেউই অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে না। তাছাড়া যতদিন না 

এই ছোট আর বড়র চিন্তা মন থেকে মুছে যাঁয় ততদিন এই যে অবৌঝ- 
বুঝি ছুই পক্ষকে ঠেলে দিয়েছে ছুই বিরুদ্ধ দলে, তাঁর অবসাঁনও নেই, সমস্যারও 
সমাধান নেই । 

সমন্তাঁটি নিয়ে এত কথ। বলা হয়েছে, এত কথ! লেখ হয়েছে, এত বিভিন্ন দিক 
থেকে তার বিচার হয়েছে যে, সে সব কথ! পুরোপুরি বলতে গেলে একখানি বইতেও 

সন্কুলান হবে না। মোটের উপর তত্ব সব খুবই স্থন্দর অন্ততঃপক্ষে সবই মূল্যবান 

তারা ; তবে কার্যত: ঠিক ততখাঁনি সার্থক নয়? বাস্তব লাভের দিক থেকে বল! 
চলে না আমর! সেই প্রস্তরযুগ ছাড়িয়ে খুব বেশীদূর এগিয়ে গিয়েছি । কারণ 

পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে নরনারীর সমান ছ্ববস্থা-প্রভূত্ব করেছে একজন, আর 

অন্তজনের দীসত্ব একটু শোচনীয় ত বটেই। 

দাঁস ছাড়! আর কি, কারণ-_ লোভ, মোহ, মাৎসর্ধ্য থাকলে তাদের দাঁস হতেই 
হয়, আবার যাদের উপর নির্ভর করে সে-সব ভোগন্থখের চরিতার্থতা, তাদেরও 

দাস হতে হয়। 
এই রকমে নারী পুরুষের দাসী-_কারণ, তার আসক্তি পুরুষ ও তার বলবীধ্যের 

প্রতি, কারণ__সে চায় একখানি নিশ্চিন্ত নীড়ে আশ্রয়, সর্বোপরি রয়েছে তার 

মাতৃত্বের লোত ; অন্যদিকে পুরুষও তেমনি আবার নারীর দীস, হেতু তাঁর অধিকার- 
প্রবৃত্তি, ক্ষমতা! ও প্রভুত্বের স্পৃহা, যৌন সম্বন্ধের প্রতি আকর্ষণ আর বিবাহিত 
জীবনের ছোটখাট স্থখ-স্থবিধার উপর তার আসক্তি। 

তাই কোন আইন-কানুন নারীকে মুক্তি দিতে পারে না, যদি না সে নিজেই 
নিজেকে মুক্ত করে ; তেমনি পুকষেরাও দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পাঁবে তখনই যখন 
ভিতরের সব দাসত্ব থেকে নিজেকে ছাড়াবে । 

একটা প্রচ্ছন্ন কঠিন সংগ্রামের অবস্থা সর্বদাই রয়েছে অবচেতনার স্তরে__-এমন 
কি শ্রেষ্ঠ যার! তাদের মধ্যেও ; এরকম ঘট! অনিবা্য যদি না মান্য সাধারণ চেতনার 
উর্ধে উঠে যায়, পূর্ণ চেতনার সঙ্গে মিশে যুক্ত হয়ে যায়, পরম সত্যের সঙ্গে মিলিত 
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হয়। কারণ- উর্দচেতনা লাভ হলে দেখা যাঁয়, পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য শুধু 
দেহগত । 

বস্ততঃ হতে পারে, পৃথিবীতে স্থষ্টির প্রথম দ্দিকে ছিল একটি শ্তদ্ধ নর ও একটি 
শুদ্ধ নারীর রূপ। উভয়ের ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং পরিষ্কার পার্থক্য ; তারপর 

কালে গতি-প্রবাহের সঙ্গে নানা মিশ্রণের ফলে পুকরুষাহুক্রমে ধারার প্রভাবে সব 

ছেলেরা তাদের মাতার সাদৃশ্য পেল, সব মেয়েরা পেল তাদের পিতার সাদৃশ্য । 

সামাজিক উন্নতিকল্পে একই রকম কাজ প্রভৃতির ফলে আজ আঁর সেই আদি 

রূপটিকে চেনাই যায় না; বু পুরুষ বহু ভাবে, গুণে মেয়ের মতো, 
বহু মেয়ে বিশেষ করে আধুনিক সমাজে, বহুভাবে গুণে পুরুষের মতো। তবে দুঃখের 

বিষয়, শারীরিক আরুতির দরুণ এই কণ্হের অভ্যাস আর গেল না বরং প্রাতি- 

যোগিতাঁর মনোবৃত্তির ফলে বেড়েই চলল বোধ হয় । 

মানসিক অবস্থা ভাল যখন তখন নর ও নারী উভয়েই ভুলে যাঁম এই যৌন 
বিভেদ । তবে সামান্ত উত্তেজনায় তা আবার দেখ! দেয়-_নারী বোধ করে 

সে নাবী, পুরুষ বোধ করে সে পুরুষ, আবার শুরু হয় অন্তহীন কলহ-_-কখনো 

এ রূপে কখনো ও ব্ূপে, খোলাখুলি অথব! প্রচ্ছন্নভাবে, আর জস্ভবত; যত প্রচ্ছন্ন 

ততই ম্মীস্তিকভাবেই । মনে হয়-_-এধাঁরা চলবে সেদিন পর্্যস্ত যেদিন পুরুষ ও 

নাঁরী বলে কিছু থাকবে না, থাকবে যৌনপাস্ছনামুক্ত দেহের আধারে আদি এক্যকে 
প্রকট করে জীবস্ত আত্মা সব। 

তাই তো! আমর! ন্বপ্প দেখছি সেই পৃথিবীর পরিশেষে সেখানে সব বিরোধের 

হবে অবসান, যেখানে দেখা দেবে সেই মানব যে হবে মানুষের শ্রেষ্ঠ স্যট্িসমূহের 
সমন্বয়, নিজের একীভূত চেতনা ও কর্মের মধ্যে মিলিয়ে ধরবে ভাবন। ও ক্রিয়াকে 
দৃষ্টি ও স্থঠিকে । 

সমস্যাটির এই সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান যতদিন না হয় ততদিন যে ভারত এবিষয়ে, 

অন্যান্য আরে! অনেক বিষয়ের মতো, মনে হয় দীরুণ বিষম বৈপরীত্যের দেশ, সে-ই 

এনে স্থাপন করতে পারে এক বৃহৎ ও সর্বগ্রাহী সমন্বয় । 

ফলত: ভারত নয় কি সে দেশ যেখানে দেখি বিশ্বস্ট্িকারিণী, অস্থরনাশিনী, সকল 
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ভারতের নারী 

দেবতার সর্বলোকের জননী সর্ধবরদান্্রী পরাশক্তি মায়ের উদ্দেশ্টে উঠেছে নিবিড়তম 

ভক্তি, পরিপূর্ণ পূজা আরাধনা । 

এই ভাবতেই আবার দেখি নাকি নারীত্বের প্রতি তীব্র ঘ্বণা_তাঁরই নাম 
প্রকৃতি মায়া, তুষ্টা, ছলনা, সকল পত্তন ও ছুর্গতি হেতু সেই প্রকৃতিই এনে দেয় ভ্রান্তি, 

মালিম্ত, মেই ভগবানের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় দূরে । 
ভারতের জীবন আছ্যস্ত এবং বৈপরীত্য ভরা; তারুই ফলে অন্তরে ও চেতনায় 

তাঁর বেদনার ভার ; কত দেবীর কত মন্দির এখাঁনে ; এখানে দেবী দুর্গার কাছে 

তার সন্তানরা আশা করে তাদের সিদ্ধি ও মুক্তি; আবার এদেশেরই একজন বলেনি 

কি যে,নারীদেহে ভগবান অবতীর্ণ হবেন না কখনো, কারণ সেক্ষেত্রে কোনো 

বুদ্ধিমান ভারতীয় তাঁকে চিনতে পারবে না। স্থখের বিষয় ভগবানের উপর এমন 

সন্কীর্ণ মনের এমন হীন ধারণার প্রভাব পড়ে না। তিনি যখন মানুষী তনু ধারণ 
করতে চান তখন কেউ চিন্থুক ন৷ চিন্ুক সে চিস্তা বিন্দুমাত্র তাকে বিচলিত করে না । 

অধিকন্তু যতবার তিনি এসেছেন এই এখানে মণ্ত্যলোকে, ওতবার মনে হয় শান্তজ্ঞ 

পণ্ডিতের চেয়ে সবল শিল্ত এবং সহজ অন্তরকেই বেশি সমাদর দেখিয়েছেন । 

একটা নৃতন চিন্তা একটা নৃতন চেতনা যতদিন ন! প্রকৃতিকে বাধ্য করে সৃষ্টি 
করতে এক নৃতন নৃতন শ্রেণীর জীব, যারা প্রজননের পাঁশব উপায় থেকে মুক্ত হবে, 

যার! যুগল যৌনসত্তা হিসাবে থাকবে ন! ততদিন সর্বজ্মর সকল ক্ষেত্রে বর্তমান মানব- 
জাঁতির উন্নত্তির জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ হবে এই ছুই শ্রেণীকে সমান দৃষ্টিতে দেখা, 

তাদের দেওয়া একই শিক্ষা একই অনুশীলন, শেখানো সকল যৌন বিভাগের উর্দে 

স্থিত এক ভাগবত সত্যের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নত1 সংযোগের মধ্য দিয়ে সব সম্ভাবনা, সব 

হুদঙ্গতির উত্সকে কি রকমে লাভ করা! যায় । 
মনে হয় বৈপরীত্যের দেশ ভারত নৃতন ভাবের জন্ম দিয়েছে যেমন, তেমনি 

নৃতন দিদ্ধিরও হবে অগ্রদূত। 
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১৯ 1 ভাব্রতের নারী 

ভারতের ধুলি-কণা1, ভাঁবতেব বাস্ুবহ্িি-বাকিঃ 

পৃত করি” ভারতের নারী- 
গৌরবের সিংহাসনে বিজ্স্িনী ছিলে অধিষ্ভিতা, 
ম্সেহ, ত্প্েম, ককুণাক্ শাভ্তিসম্ী বিশ্বের পুজিতা । 

শমন চমক্কি” গেছে তোমার সে দশপ্ত মহিমাক 

জীবস্ত ভাষায় 

লেখা তার ইতিহাস আজ্জো সেই গাল্ুড়েব জলে 

গভীর কাম্যকবনে অন্ধকার ছায়া-তকরুতল্ে । 

তুমি ছিলে ভারতের সাধ্বী সতী, দমস্তস্তী, সীতা, 

অধ্বি ক্ষচরিতা ! 

মহীক্কসী সম্রাজ্জীব মত 

আপনার গুভ-বাজ্যে শৃজ্খলায় অতন্দ্র নিয়ত ঃ 
ছিলে তুমি শক্তিমক়ী-_ ওগো! আাজবাণ ! 

€ততোমাঁনি সে বাণী 

ছিল আজ্ঞা, উপদেশ, সামনা ও প্রীতি-সম্ভাষণ, 

নারীত্ব ও মাতৃত্বের কি অপূর্ব মধুর মিলন ! 
€ভামাঁরি পবিজ্র অস্কে করি তব বক্ষ£কধা পান, 

€জামারবি সম্ভান 

কত স্র্ী, শিল্পী, কবি, বিশ্বজম্শ কত মহাবীর 

তোমারি গৌব্রব বহি” পায়ে আলি নোকায়েছে শির 

সে গৌরব দল্ি+ ছুটি পাঁষ__ 
উন্সাঁদিন ওগো! নাকী আজ তুমি চলেছ কোথাকস! 

তৃষাঁর-মণ্ডিত-শির উচ্চ-গিরি-শিখরের মত, 
তুমি চলিয়াছ ধাবরানিঝ বের প্রবাহে নিষত 
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ভারতের নাবী 

নিভৃত সে গুহার অঞ্চলে, 

স্নেহময় অন্তঃপুব-তলে । 

ধ্বসিয়! পড়িতে চাও সেই তুমি কিসের আশায়, 
কিসের কাঙ্গাল তুমি মন্তা আজি কোন্ মদিরাঁয়? 

্বর্গ-চ্যুতি হেরি তব আজ 
কত ক্ষোভ, কত লজ্জা! জেগে ওঠে মরমের মাঝ ! 

ভবিষ্তের শিশু কাদে, মেহহাবর। গৃহের মাঝার ; 

তুমি নির্ববিকার-_ 
বিশ্ব জয়ে চলিয়াছ-__মোহ ঘন অন্ধকার পথে, 

ভাসায়ে গৃহের শান্তি অশাস্তির ছুর্নিবার স্রোতে । 

কোন্ বাশী আজ তোঁমা গৃহ হ'তে পথে নিল টানি, 

ভেবেছ কি একবার হে জননি, বিশ্বের কল্যাণ ! 

সংসারের নিতাকন্মে, পুরুষের প্রতিযোগিতায় 

এত ব্যগ্র কেন তুমি হায়! 

হোক সে গে মহাঁশক্তিমান্ 

তৃমি কেন ভুলি গেলে হায় নাঞ্গী সে তোমারি দান । 
বিশৃহ্খল গৃহাঙ্গনে জমে ওঠে অযত্ব জণ্ডাল,__ 

ন্মেহ সে শুকায়ে গিয়ে আজি শ্ধু হযেছে কঙ্কাল? 

লক্ষ্ীর সিন্দুর ক্ষোভে ম্লান হ'য়ে আসিছে কোটায়, 

মঞ্জরী ব্যথায় ঝবে দীপহার]1 তৃলশী-তলাক় । 
গৌরবের মায়া-মীচিকা__ 

তোমারে পরালো আঁজি অগৌরবে একি রজোটীকা। 
বুঝিবে ন1 তবু নারী, অভিযানে মত্ত! জয়রথে, 
কি হারায়ে কি পেয়েছ আজিকার প্রগতির পথে ? 
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২*। কয়েকটি পরীক্ষিত টোটকা গুঁষধ 
( কবিবাজ__আচার্যা শ্রীইন্দুশেখব তর্কাচাধা, ন্যাষ-তর্কতীর্ঘ ) 

আগুনে পৌড়াম্্ ?£__১। চুশসহ নাবিকেল তৈল ফেনাইয়া দগ্ধস্থানে লাগাইবে | 
২। পুড়িবামীত্র কেবোঁসিন তৈল দিলে ফোষ্ক| ব1 ঘ! হয় না; জালাও তৎক্ষণাৎ দূব 
হয়। ৩। পোড়ার ঘায়ে কাচা-দপ্ধের পটী দিলে জালা দূব হয়; ক্ষত হইলে 
শুকাইয়া যাঁয়। ৪1 ডিমের সাদা অংশ পোড়ার ঘাষে লাগান ভাল | 

কাটিয়া! যাওয়ায় বা রক্তপাতে £--১। আয়াপান ( বিশল্যকরণী ) পাতা 

চট্কাইয়! তাহা দ্বারা বাধিয়! বাখিলেও বক্ত বন্ধ হয়। ২। ববফ লাগাঁইলে ততক্ষ ণাঁৎ 

রুক্তপাঁত বন্ধ হয়। ৩। গাঁদা ফুলের পাতা পিধিয়া বাধিলে রক্ত বন্ধ হয়। দর্বা বা 

আপাং পাতার রস লাগাইলে রক্তপতন বন্ধ হয। 
ক্ষাতে £_ যষ্টিমধু ও তিল একত্র পেষণ করিয় ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে শীঘ্র ক্ষত 

পৃবণ হইয়া! শুকাইয়! যায়। 
মচ. কান বা থেওলান বথায় £-১। চুণ ও হলুদ একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া 

প্রলেপ দিবে। ২। আদা ও সজিনার ছাল পেষণ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বেদনা 

থাকে না। ৩। ঠাণ্ডা জলে বা" ববফে স্থানটির বেদনা কমাইয়1 দেয়। 

কাটা, লোহা] বা সূচ বি ধিলে £--১। কাটা তুলিয়া সেই স্থানে লবণ দিয়া 

রাখিবে। ২। গরম চুণ লাগাইলেও ব্যথা থাকে না। ৩। লবণের গরম মেক 

দিলেও অনেকটা শাস্তি হয়। 
কাটাঞ্ছির দংশনে !--১। মৌমাছি কামড়াইলে মধু দিয়! সেইস্থানে গরম 

লাগাইবে। ২। বৌল্তা৷ কামড়াইলে সরিষার তৈল ব! কেরোদিন তৈল লাগাইবে । 
৩। বিছা কামড়াইলে সগ্চ গোবর গরম অবস্থা লাগাইবে। চুন ও লেবুর বুস 
লাগাইলেও যন্ত্রণা সমূলে নষ্ট হয়। ৪। শ্তয়োপৌক। লাগিলে ছুরি দিয়া ঘষিয়৷ চূণ 
লাগাইলে যন্ত্রণা থাকে না। ৫ | বকুল বীচি ঘষিয় চন্দনবৎ করিয়] প্রলেপ দিলে 

যেকোন কীটদষ্ট যন্ত্রণ। তৎক্ষণাৎ দূর হয়। সিংমাছ কাট দিলে কীটানটের পাতার 
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রস লাঁগানমাত্র যন্ত্র! কমিয়া যায় [ কাঁকড়া বিছা কামড়াইলে হোগ.ল1 পাতা পুড়াইয়া 

উহ্নার ছাই ক্ষতস্থানে দিবামান্র যন্ত্রণা দূর হয়-_সম্পাদক ] 
কুকুর ব! স্টিল কামড়াইলে $. ইক্ষুগুড় খুব খাইবেন এবং স্বতপক্ধ নিরামিষ 

তিন সঞ্াহ খাইবেন। শাক-অন্বল না খাইলে অবস্ঠ আরোগ্যলাত করিবেন। ইহা 

বহু পরীক্ষিত। 
বিষ খাইলে £ প্রথমেই বমন করাইবে, নিদ্বা যাইতে দিবে না। ১। লবণ- 

জল তামা জলের সঙ্গে দিলে বমি হয়। লবণজল বা! কলমীশাকের রস পান করাইলে 
বমন হয়। ২। ১ বতি তৃতে চূর্ণ পুরাঁতন ত্রেতুল ভিজান জলে কিছু চিনি দিয় পান 

করিলে তৎক্ষণাৎ বমন হইয়] যাইবে । ৩। ত্বর্ণভম্ম ও মকরধ্বজ ১ মাত্র! দেওয়! ভাল। 
[ তেতুল ও গোবর জল পাঁন করিলে বিষ কাটিয়া যায়।__সম্পা্দক ] 

সর্ববা-বেদনাযুক্ত নবজ্বরে £__সমপরিমাঁণে বেলপাঁতা ও আদার রস ১ 
ছটাঁক সৈঙ্ধাব লবণসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাইবে। 

জ্বরে মুচ্ছা হইলে £ কয়েক ফোঁটা আদার রস নাকের ভিতর দিলে মৃচ্ডা 
থাকে না। 

জ্বররোগীর হিক্কাস্স :--১। শুটচুর্ণ ও দৈদ্ধব জলে গুলিয়া ৫ ফোটা নাঁকে 
দিলেই হিকা নষ্ট হইবে । ২। শশার রস খাওয়াইলে হিন্কা ভাল হয়। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। 

জ্বররোগীর কাঁসে ৫ বাঁসকপাতার রস ২ তোলা ও বচচুর্ণ /* আনা মধুব 
সহিত থাইলে অবশ্যই কাঁস নষ্ট হয়। 

সদ্দিজ্বরে £_দ্রোণপুষ্প ( দগ্ডকলস ) পাতার রস ৫1৬ ফ্লৌটা গরম জলে দিয়" 
পান করিবে । ১ ঘণ্টার মধ্যেই সপ্দি নিঃসরণ হইতে থাকিবে | 

ম্যালেরিয়া জ্বরে ৪ _তুলসীপাতার রস ১ তোলা ও বেলপাঁতাঁর রস ১ তোলা 
মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ১ সঞ্তাহ পান করিলে শরীরের ব্যথা ও জ্বর থাকে না। 

আমাশয়ে £--১। বাজে চুণের জলে হলুদচূর্ণ দিয়া খাইলে ১২ ঘণ্টার মধোই 
আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে । ২। নবোদগত পেয়ারার পাতা অদ্ধেক, আদা 

সিকি, চিনি সিকি, পূর্ণমাজ্ায় ১ তোলা! সকালে ২ দিন খাইবে। ৩। থানকুনি 

পাতা, কচি ঠোঁটে কলার সহিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। 
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ক্রিমিতে ₹-১। আনারসের কচি পাতার রস অর্ধ ছটাক মধুর সহিত সেবন 
করিলে তিন দিনেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবে । ২। বিড়ঙ্গের ভিতরের সাদা 
অংশ ৮০ ও যষ্টিমধু অর্ধ তোলা রাত্রে শীতল জলে গুলিয়া খাইলে ক্রিমির কুল নষ্ট হয়। 

যকৃতের দোষ ব। কামঙ্গা রোগে ৫-১। ১ সপ্তাহ পটল পাতার রম ১ ছটাক 
মধুব সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় পান করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। ২। কাচা 

হলুদ্বের বস কামলার খুব উপকারী । 

নাসিক। হইতে রক্ততআাবে £_দুর্ধার রস বা পিয়াজের রস দ্বারা নম্ত গ্রহণ 
কৰিবে। 

হাঁপানি রোগে :-_বচচুর্ণ মধুর সহিত অবলেহন করিলে সাময়িক অনেকটা 
শাস্তি পাওয়! যায়। 

বমনে 2--১। হরীতকীচুর্ণ মুর সহিত চাটিলে বমি আর হয় না। ২। খালি 
পেটে বমনে-__চিড়া বা মুড়ি-ভিজান জল পান করিলে বমি বন্ধ হয়। 

বাতব্যাধিতে £₹--১। বেলপাতার রস ১ তোলা, নিশিন্দা পাতার রস অর্ধ 
তোলা ও আদার রল অদ্ধ তোলা, সৈন্ধব লবণের সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় ৭ দিন পান: 
করিতে হইবে ও পীড়িত স্থানে তারপিন তৈল বা পুরাতন ঘ্বত মালিশ করিয়! নেকড়ার 
উপর ভেরেগু। পাত! পাড়িয়া তাহাতে গরম বালি ঢালিয়৷ পুটুপি করিয়া গরম গরম 
সেক দিবে । ছু*দিনেই পক্ষাঘাতে পর্যাঞ্ধ উপকার পায় যায়। নিশিন্দ! পাতা 

গরম করিয়া যে-কোন ফুলার উপর রাখিয়া গরম কাপড় দ্বারা বাধিয়! রাখিবে। দিনে 

৪।৫ বার দিলে একদিনেই সকল উপসর্গের উপশম হইবে। 

প্লাহ।, যকৃত্বৃদ্ধিতে £__শুফ মূলা, গুল ও কলমীশাকের বদে দেওয়ালের চূর্ণ 
৮* আন ও নীল /০ আন। গোমুত্রে মর্দন করিয়! গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। সন্ধ্যায় 

কাঁলমেঘের পাতার রস অর্ধ-ছটাক মধুর সহিত পান করিবে। প্রীতে গোব্ৎনের 
চনা ৭ দিন সেবন করিবে । 

শোথে £_ আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার কাথ সেবন কৰিলে খুব উপকার 
পাওয়! যায়। র 

কর্ণরোগে £ কর্ণে উৎকট বেদনা হইলে, কানের ভিতর দপ্ দপ. করিতে 
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থাঁকিলে একটী কলিকায় আগুন দিয়! উহার উপর গুগ.গুল রাখিয়া অন্ত একটা কলিকা 

তাহার উপর স্থাপন করিবে । ইহাতে ছিন্রপথে ধুম নির্গত হইতে থাকিবে। সেই 
ধুম কর্ণবদ্ধে ২।১ বার লাগাইলে যত অসহ্ বেদনাই হউক না কেন মূহূর্তেই উপশম 
হইবে। 

চচ্ষুরোগে 2১ । চক্ষু রুক্তবর্ণ হইলে রক্তচন্দন ঘষিয়া৷ তাহাতে কপ্ুর দিয়া চক্ষুর 
চতুর্দিকে প্রলেপ দিবে। শুকাইয়া আগিলে আবার প্রলেপ দিবে। ৮।১* বার 

দিলে একদিনেই চক্ষু পরিষ্কার হইবে ও যন্ত্রণা থাকিবে না। ২। পরিষ্কার বেড়ীর 
তৈল ২।১ বিন্দু চোখে দিলেও উপকার হুইবে, জল পড়িবে না! ৩। নভ্রিফলার জল 

দ্বাবা চক্ষু ধৌত করিবে। ৪ | ফটুকিরি জলে গুলিয়া সেই জলে চক্ষু ধৌত করিলে 
যন্ত্রণা অনেকট] কমিয়! যায় । 

দক্তরে'গে £-১। দীতের পোকায় বড় পানার শিকড় চিবাইয়া! পোকা-দাতের 

গোড়ায় রাখিলে পোকা মরিয়া যায় ও বেদনা নষ্ট হয়। ২। দাঁতের বেদনায় 

ভেরেগার রসের চারি আন, ফটুকিরি দিয়! গরম গরম দীতের গোড়ায় প্রলেপ দিতে 

হইবে। প্রত্যক্ষ কাজ করিবে। 
ফোড়াক় £2-১। ভেবেও্ডা বীজ দুধের সহিত বাটিয়া ফোড়ায় লেপন করিলে 

পাকিবেই। ২। ময়না! ফল বাটিয়! প্রলেপ দিলে ফোড়া বসিয়া যায়। ৩। দ্রোণফুলের 

পাতা চুণের সহিত বাটিয়া লাগাইলে ফোড়া বসিয়া যায়। ৪। তেলাকুচা পাতা 
চিনিসহ বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়! যায়। €| সাবানের 
ফেনা ও চুণ ফোড়ার উপর পানের বৌটা দ্বারা ফোটা! দিলে সেই স্থানে মুখ হুইয়! পু 

বাহির হয়। 
পাঁচড়াক্স £_১। নিম ও বাসকের পাতা গোমৃত্রে বাটিয়৷ প্রলেপ দিলে 

৭ দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ২। কীচা হলুদের রস গুড়ের সহিত সকালে খাইতে 

হইবে। থুলকুড়ির পাতা প্রলেপ দিলে অতি সত্বর পাঁচড়া নষ্ট হয়। পাচড়া বা 

কাট। ঘায় ডালিমের কচিপাতা! ও খয়ের সমান মাত্রায় লইয়া জলে বাটিয়! প্রলেপ 

দিবে। 
বসক্তে ?_সকল অবস্থায় ২ রতি মকরধ্বজ উচ্ছে পাতার রম ও মধুসহ প্রাতে ও 
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সন্ধ্যায় খাইবে। ইহাতে জর, বসন্ত, হাম আরোগ্য হইবেই। ভাবের জলে ধৌত 

করিলে বসস্তের দাগ উঠিয়া যায়। 
শয্যামুত্রে £__তেলাকুচা পাতার রস চিনিসহ রাত্রে পান করিলে এ বোগ হইতে 

অব্যাহতি পাওয়া যায়। 

মুত্রবন্ধে 2--১। দ্বৃতে স্থলপদ্ম পাতা বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দ্রিবে | ২। জলে- 

পচ1 আমপাঁতা বাটিয়। প্রলেপ দিবে। ৩। ভিসি ভিজান জল খাওয়াইবে। ৪। 

শ্বেত পঞ্ন টি জলসহ তলপেটে প্রলেপ দেওয়া বা নীতিতে দেওয়া ভাল। ৫ | বরফ ২ 
মিনিট তলপেটে রাখিলে ভিতরে মুত্র থাকিলে অবশ্তই বাহির হইবে। ৬। 
রজনীগন্ধার শিকড় বাটিয়া জলের কলসীর তলাকাঁর মাটি সমপরিমাণ মিশাইয়া 

তলপেটে প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই প্রত্রাৰ হইবে ( হারাঁণ কবিরাজ )। 
অর্শে £--১। মাখন ও তিল-বাটা _অর্শের আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ২। আদা ও 

আমআদার রস ১ ছটাক কিছুদিন সেবন করিলে অর্শের যন্ত্রণা থাকে না। ৩। গরম 

জলে ফট্কিরি চুপ মিশাইয়া] শৌচ করিবে । ৪। হরীতকী ও সাদ! চন্দন পিধিয়া 
মলমের মত করিয়। বলিতে প্রলেপ দিবে, ইহাতে রক্ত বন্ধ হইয়। বলি শুকাইয়া যায় । 

মলত্যাগ করিবার সময়ে আনুল দ্বার! ঘ্বৃত বা তৈল বলির ভিতর বেশ করিয়া মাখাইয়া 
দিলে যন্ত্রণাবোধ একেবারেই থাঁকে না। 

খুসখুসি কাসে £-১। গোলমরিচ ১০টা, মিছরি ২ তোলা! সহ পিষিয়! কাসের 
সময়ে মুখে দিলে কাসের বেগ কমিয়া যায়। ২। লবঙ্গ পোড়াইয়! গরম গরম 

চিবাইয় খাইলে খুসখুমি কাসের কিছু উপকার হয়। 

অরুচিতে ৫_ ক্ষুধা থাকিতেও আহারে বিদ্বেষ জন্মিলেই তাহাকে অরুচি বলে। 
আহারের পূর্বে আদ| কুচি করিয়া সন্ধব লবণমহ বেশ চিবাইয়া খাইবে। ইহাতে 
অগ্্লি ও রুচি উভয়ই বৃদ্ধি হয়। 

পিপাপাক্স ৫ _১। সুস্থ শরীরে দুধের সহিত গুড় মিশাইয়া! পান কর! ভাল। 

চিনি ও মিছরিঝ সব্ধব পান করিলে পিপাসা একেবারে নষ্ট হয়না। ২। অসুস্থ 

শরীরে মৌরী-ভিজান জলে মিছরির সরবত করিয়া লেবুর অল্প অল্প রস দিয়া পান 
করিলে পিপাসার বেগ কমিয়া যায়। বরফ মুখে বাখিলে পিপাসা কমিয়া যায়৷ 
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কোন্ঠবদ্ধতাস্স £_-১। ছুপ্ধরহ কিশমিশ দিদ্ধ করিয়া চিনিসহ গরম গরম খাইলে 
পরিষ্কার বাহ্ হইয়া যাপ্ন। ২। ইপবগুলের ভূষি ও চিনি জলে গুলিয়া ব| গরম ছুগ্ধে 
গুলিয়া তৎক্ষণাৎ খাইতে হয়। নচেৎ শক্ত হইরা উঠিবে, ইহাতে উপন্র্গবিহীন বাহে 

হয়, আমের বাথ। থাকে না। ৩। গরম-ছুপ্ধের সহিত চা চামচের ২ চামচ যষ্টিমধুর 
চু খাইলে বান্ছে পরিষ্কার হয়। ক্রুর কোষ্ঠের জন্য সোনামুখীর পাঁতা, কিশমিশ, 
জঙ্গীহরীতকী ও মিছরি সমপরিমাঁণে লইয়া ৮ আন! মাত্রায় গরম জলের সহিত পান 

করিলে শরীরের গ্লানি নষ্ট হয়। 

শিরঃগীড়ায় ₹_-১। শ্বেতন্দন কপুরের সহিত প্রলেপ দিলে খুব উপকার হয়। 
২। উর্ধ-শ্লেম্মাগত শিরঃপীড়ায় শু বকুলফুল চূর্ণ ছারা নম্ত গ্রহণ করিবে। 

দীর্ঘকালেরও যন্ত্রণাদায়ক শিরঃগীড়ার পুরাতন তেঁতুলের অঙ্গে সৈদ্ধব লবণ জলে 
গুলিয়া গরম করিবে এবং হাঁতে সহ হয় এরূপ অবস্থায় বেশ গরম থাকতেই কপালে 

লাগাইবে। ইহাতে মশার কাঁমড়ের মতই একটু যন্ত্রণা বোধ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গেই 

শাস্তিবোধ হইবে। 

অনিদ্রা £--১। শুযুনী শাকের রস ১/০ তোলা, চিনি ॥* তোলা সহ খাঁইলে 
ঘুম হয়। ২। বামুর প্রকোপে অনিভ্রাপ্প পায়ে সরিষার তৈল মালিশ করিতে 

হইবে, সন্ধ্যার সময় শরীর ভাল করিয়া গরম জলে মুছিয়া রাঁখিতে হইবে, মাথায় তিল 
তৈল দিতে হইবে, এবং আহাঁবের পরেই অন্ধকার ঘরে নিদ্রার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে 

শিথিল মনে করিবে । 

স্রীরোগে 
প্রদরে ১--১। শ্বেত প্রদরে কীটানটের (কাটাখুরিয়া ) রস ১।০ তোলা, যজ্ঞ 

ডুঘুবের রস ১ তোলা মধুসহ খাইবে। ২। অশোক ছালের কাঁখ ১ ছটাক মধুসহ 
খাইবে। 

বাধকে £-_উলট কম্বলের মূল ।* সিকি ও গোলমরিচ /* আনা বাটিকা প্রাতে 

শীতল জললহ সেবনে বাধক বেদনা আরোগ্য হয়। রক্তধা ছুইটীর রস চিনিসহ 
খাইলেও বেদনার উপশম হয় । 
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সৃতিকায় £__মধ্যাহ্ছে কাচকলা দিদ্ধ চিনির দ্বার মাথিয়া ভাত খাইতে হইবে, 

সঙ্গে কীচকলার ঝোলও খাওয়া চলে । আহারের পরে লেবুর আচার খাইতে হুইবে। 

রাত্রে বাপি, শটি খাইতে হইবে__সঙ্গে কবিরাজী সর্বাক্ষহ্থন্দর, মুখার রসও মধুসহ 
খাইলে খুব উপকার হইবে । 

গর্ভাবস্থাক্্ নিয়ম পাঁলন £--১। শরীর সুস্থ থাকিলে শীতল জলে দ্বান 
করা উচিত। ২। নিয়মিত সময়ে পুষ্টিকর আহার করিবে, তাহাঁও অল্পপরিমাঁণে। 
৩। আঁলম্য করিয়৷ বসিয়া না থাকিয়! সামান্য পরিশ্রম অবশ্ঠই করিতে হইবে, 

ভারী জিনিষ বা জলের কলদ বহন না করাই ভাল। ৪। বাহ্ পরিক্ষার 

রাঁথিবার চেষ্টা সর্বদাই করিবে। ৫| মন সর্বদা প্রফুল্প রাখিবে। ৬। অসময়ে 

বেদন! উপস্থিত হইলে সরিষার তৈল কপূ:র দিয়া পেটে মালিশ করিলে তখনই বেদন! 
কমিয়া যায়। 

গর্ভাবস্থায় আমাশয় £__গাঢ মিছরির সরবৎ /৮%০ অর্দ্পোঁয়া ও ইসবগুলের 

খোসা ॥০ অর্ধ তোলা একত্রে মিশাইয়া গ্রাতে ও সন্ধ্যায় খাইলে প্রত্যক্ষ ফল 
পাইবেন । : 

প্রসবকালীন নিয়মাবলী 

১। পোয়াতীকে জোলাপ দিতে হইবে। সাবানের গরম জলে ডুূল বা এবও 

তৈলের (ক্যাষ্টর অয়েল ) ডুম দিবে । 

২। সর্বদাই গঞ্ভিণীকে প্রবোধ দিবে যে, সকলেরই এরূপ হইয়া থাকে, কোন 

ভয়ের কারণ নাই। 
৩। পানিমুচি ভাঙ্গার পর পোয়াতীকে উঠভিতে দিবে না। 
৪। পরিষ্কার হস্তে গ্রপবদ্ধারে দ্বত মালিশ করিয়া দিলে, উদরের যন্ত্রণা বেশী 

হয় না। 

১৬ 
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বালরোগে 

(বালকমাত্রেরই শ্রেম্মাপ্রধান ধাতু হয়, সেইজস্য বালকের সঙ্গে সাধারণের চিকিৎসা এক হইতে পাবে 
না, সেই কারণে পৃথকভাবে ব্যবস্থা লিখিতেছি। ) 

মাই ন! ধর! £__ প্রথমে স্তনচৃগ্ধ বিশ্ৃকে গালিয়া শিশুকে খাওয়াইতে হইবে। 
পরে মুখে মধু দিয়া মিষ্ট স্বাদ পাইলে স্তনে ১ ফোটা মধু দিয়া মাই ধরাইতে হইবে । 

ঘামাচী £-_-বরফ, শীতল জল শ্বেতচন্দনের প্রলেপে খুব উপকার হয়। 
নাভি পাকিলে £- অনেকেই নেকড়! পোড়াইয়া ছাই লাগান, কিন্ত তাহাতে 

অনেক সময় অপকার হয়, বরং শ্বেতচন্দন পুরু করিয়! নাভিতে প্রলেপ দিবে । 

 ভড়কাম্ ৪ প্রায়স্থলেই শিশু ধনুকের মত বেঁকিতে থাকে । ইহার একমাত্র 
উপায় মাথায় ঠাণ্ডা জল বা বরফ দেওয়া এবং খুব গরম জলের পাত্রে পা ডুবাইয়া 
রাখা । এস্থলে অস্থির হইলে চলিবে না, মাঝে মাঝে চক্ষুতে জলের ঝাপটা দেওয়!, 
জ্ঞান ফিরিয়া আপিলে ও কাদিলে মুখে মাই দেওয়া উচিত। লজ্জাবতীর লতার শিকড় 
গলায় লাল সত! দিয়! বাঁধিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ উপসর্গ সকল আর দেখা যায় না । 

সন্তোজাত শিশুর জন্য £_-১। স্তন দিবার পূর্বে স্তন জল দ্বারা ধৌত করা 
উচিত । ২। শিশুকে ৪ ঘণ্ট। অন্তর খাইতে দিবে। ৩। শিশুর জিহ্বায় ঘ| হইলে মুখে 
মধু দিয়া দিবে। ৪। শিশু কাদিলেই প্রমাব করিয়াছে কুবিতে হইবে, কারণ বিছানা 
ভিঞ্জিয়া গেলে ঠাণ্ডায় তাহারা কষ্ট পায়। ৫। শিশুপালন বৃদ্ধাদের নিকট হইতে 
শিক্ষা করাই ভাল। 

যকৃতে 8 প্রলেপ ( গঙ্গাধর যৌগ )-_-লেবুর রসে সৈ্ধব লবণ তামার পাত্রে 
ঘষিয়। প্রলেপ ৯ সত্বর যকৃতের ব্যথ! নষ্ট হয়। 

&+ & 
] হুল অজ্ঞতা ও অচেতনতার জক্ষণ। 

যদি যত্ব না কর তাহলে কোন জিনিষই ব্যবহার করার 
অধিকার তোমার নেই। ওর প্রতি ভোমষার কোন আসক্তি ৃ 
ৃ জাছে বলে নয়) ভগবত চেতনার কোন একটা অংশকে প্রকাশ ৃ 

ড় ড় 
৬. 

করছে বলেই তুমি দে বিনিরের বত্ধ নেছুব। 
সপ পণ্ডিচেরী ) 
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